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Förord 
 
Innehållet i den här boken visar hur såväl ämneskunniga som praktiskt orienterade lärare 
utvecklar sin kompetens i riktning mot en forsknings- och utvecklingsinriktad praktik. De 
söker balans i förhållandet mellan analytisk didaktik och deskriptiv ämneskunskap.  
Det finns en central utgångspunkt för kunskapsskapande skolutveckling. I den här boken delar 
tiotalet lärarstudenter med sig av sina erfarenheter. De kompletterar varandra i arbetet med 
teoretiska och praktiska aspekter på skola, lärande, kunskap och förståelse. Didaktik för NO-
lärare beskriver några lärarstudenters erfarenheter från flera ämnesområden. Bidragen 
omfattar lärarutbildning, verksamhetsutveckling, utvecklande arbetssätt, delaktighet och 
demokrati. Innehållet omfattar blivande lärares utvecklingsarbeten och framtida 
yrkesverksamhet. Antologin riktar sig till lärarstudenter, praktiserande lärare och skolledare.  
 
Den här antologin innehåller ämnesdidaktiska bidrag kring naturvetenskapliga ämnen. En 
lärare uttrycker sig så här om naturvetenskaplig didaktik: ”Inom matematik och NO-ämnen 
finns en stor utmaning, nämligen att få ämnena begripliga och intressanta för eleverna som är 
vår framtid.” Boken innehåller också beskrivningar av blivande lärares upplever av att lära i 
skolan, t ex vid genomförande av utvecklingsprojekt och när de dokumenterar och rapporterar 
egna erfarenheter. Bokens kapitel beskriver studenternas möte med pedagogiken/didaktiken 
före, under och efter teoretiska studier. Utmaningen är att beskriva skolans praktik och 
analysera både personliga och generella erfarenheter av lärande. Blivande lärare ska skapa 
balans mellan det praktiska tillvägagångssättet, metoden, och därefter analysera personliga 
erfarenheter av genomfört förändringsarbete.    
  
Primärt tar studenter som läser till lärare till sig nya lärdomar från pedagogiken/didaktiken. 
De utvecklar förståelse och beskriver hur de genomför sina uppsats- och projektstudier som 
projektledare. Vid genomförande av egna utvecklingsprojekt gör studenterna ett rimligt, 
balanserat och naturligt val. De lär sig undervisningens konst, undervisningspraktiken i 
klassrum, via nätet och i rollen som projektledare. Studenternas utmaning är att lyfta egna 
texter och erfarenheter av egna förändringsprojekt till en pedagogisk/didaktisk nivå. 
Studenterna studerar generella problem, exempelvis genom att söka svaret på frågan: hur kan 
blivande lärare utveckla pedagogiken på ett forskningsinriktat sätt? Studenterna ska reducera 
avståndet mellan kapitlens deskriptiva och generella nivå.  
 
Antologins innehåll bygger på empiriska data och personlig reflektion. Lärarstudenterna 
initierar arbetet, värderar verksamheten och etablerar rutiner kring forskningsbaserad 
undervisning. Deras erfarenheter av forskningsbaserat lärande påverkar hur blivande lärare 
tänker och relaterar till kollegor och kunskapsområden. Utvecklingsperspektivet visar hur 
lärare arbetar med pedagogisk forskning. Författarna visar nyttan av samarbete med ett 
klassrumsspecifikt fokus. Studenternas arbete, engagemang och resultat stärker metodiken 
kring forskningsbaserad undervisning. Att påverka elevernas vetenskapssyn, kunskapssyn och 
människosyn är en fruktbar väg framåt. 
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Författare och bidrag 

Tjugo år senare  

Thomas Hansson 
 
Texten beskriver skolfrågor som var aktuella för tjugo år sedan och kombinerar dåtidens 
intryck med vad som gäller idag. Författaren utreder problematiken med skolan som 
institution. Det som styr lärarens personliga och yrkesmässiga upplevelser är att undervisning 
och utbildning dominerar diskursen. Underlaget till mitt bidrag är en tjugo år gammal rapport 
över hur lärarkandidater resonerar kring lämplighet och läraryrkets för- och nackdelar. 
Blivande lärares tankar på yrkesval, vad som är rimliga mål och förväntade resultat är några 
teman. Vi följer lärarkandidaternas tankar på pedagogik och stabiliserande faktorer i 
dynamiska skolmiljöer.    
 
Kooperativt lärande i biologi – Elev och lärarperspektiv 
 
Alisa Brandt 
 
Kunskapsförmedling kring temat ekologisk hållbarhet ger Biologi en särställning med en 
viktig samhällsfunktion. Utifrån detta förhållande genomför författaren ett grupparbetsprojekt 
inom nämnda område(n). Strävan efter ett hållbart samhälle kräver delaktighet, diskussions- 
och samarbetsfärdighet hos lärare och elever. Författarens empiri består av en lektionsserie i 
en skolklass. Utvecklingsprojekt i några skolklasser påverkar elevers och lärares upplevelser 
av kooperativa lärandesituationer i Biologi. Men i vilken utsträckning påverkar författarens 
implementeringsförsök elevernas trygghet, delaktighet, ansvar och samarbete, plus motivation 
och utveckling av ämneskunskap?  

 
Konstruktionsprojekt i Teknik 
 
Niklas Abrahamsson 
 
Ämnet Teknik har en hög potential för utvecklingen i skola och samhälle. Elevernas lärande, 
kunskapssyn och förhållningssätt genomgår en utveckling när de får utöva inflytande över 
planering och genomförande av undervisningen. Med detta som utgångspunkt presenterar 
författaren en studie baserad på en lektionsserie i Teknik. Eleverna besvarar frågor om sina 
erfarenheter. Författaren belyser elevernas åsikter om undervisning. De ger en bild över vad 
och hur de kan påverka genom motivation och inflytande. Resultatet visar att lärare som 
brinner för ämnet bedriver framgångsrik undervisning. Vidare menar författaren att god 
undervisning är individanpassad och har en tydlig verksamhetsanknytning.  
 



Robotprogrammering på högstadiet 

Johan Gunnarsson 
 
Kapitlets minnehåll syftar till att utvärdera programmeringsundervisning och beskriva vägar 
läraren kan ta för att nå resultat före, under och efter lektionerna. Författaren strävar efter att 
hitta samband mellan elevernas uppgifter och sättet att angripa och lösa enklare 
programmeringsuppgifter. En central aspekt är att visa hur läraren utvecklar elevernas 
kreativitet med programutveckling och programmering. En annan aspekt rör hur lärare formar 
utbildningen så att alla elever når målen. Detta perspektiv relaterar, genom en lektionsserie på 
högstadiet, författaren till möjligheterna att skapa intresse för programmering och öka 
elevernas förståelse för hur eleverna använder nyvunnen kompetens.  
 
Astronomi i gymnasieskolan 
 
Tiia Grenman 

Rymden är ett populärt naturvetenskapligt studie-, lärande- och kunskapsobjekt i skola och 
samhälle. Forskningen visar att elevers förståelse för rymden skiljer sig från vetenskapligt 
accepterade förklaringar och uppfattningar. Författaren studerar om kamratbedömning 
underlättar elevernas lärande i Astronomi. Ett syfte är att beskriva om och hur eleverna 
upplever ett nytt arbetssätt. Som ett led i att finna kunskap kring temat utformade författaren 
en lektionsserie med metoder för kamratbedömning och kamratstöd i undervisningen. 
Författaren har genomfört kunskapstest före och efter lektionsserien. Slutligen utvärderar 
författaren elevernas åsikter om kamratbedömning i undervisningen. 
 
Vad behöver eleven se och förstå? 

Ann-Sofie Glans Assargård 

Enligt läroplan för Kemi och Biologi ska eleverna känna till och förstå ämnestypiska termer 
och begrepp. De ska ”äga” begreppen samt beskriva hur man lägger upp en laboration och löser 
en uppgift. Författaren undervisar i matematik och NO på en skola där många språk 
samexisterar. För att klara godkänt betyg behöver eleverna delta i och tillgodogöra sig språkliga 
och ämnestypiska aspekter på didaktisk utveckling. I projektet undersöker lärare en 
lektionsserie, bland annat förståelse för människokroppen. Eleverna lär sig urskilja kritiska 
aspekter i studieobjektet. Projektet visar elevernas upplevelse av kombinationen språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.  

 

Grupp och utvecklingsarbete i NO 

Hessameh Hassani 

 



Kapitlet utgår från elevernas tankar och upplevelser av Pusselmetoden, en kooperativ struktur 
för samarbete. Eleverna jobbar tillsammans i små grupper och metoden utgår ifrån att varje elev 
specialiserar sig på någon del av ett övergripande tema. Eleverna delar med sig av ny kunskap 
till gruppen. Sedan lägger man ihop bitarna som i ett pussel. Studiens resultat visar att metoden 
gynnar effektiv undervisning, elevernas kunskapsutveckling och social kompetens. Man kan 
använda metoden i alla skolämnen. Modellen kräver att läraren närmar sig en lärandemiljö som 
präglas av dialog och samarbete. Det är viktigt att eleverna är delaktiga och utövar inflytande i 
undervisningens alla faser. 
 
Samarbete och lärande i Teknik 

Niklas Selander 

Denna studie visar hur man skapar delaktighet bland elever i praktiska och teoretiska moment 
i Teknik. Syftet är att, grundat i principerna för lärande i grupp, att studera hur elever fungerar 
då man tillämpar samarbete i ett projektarbete i Teknik. Fokus i studien ligger på 
högpresterande och lågpresterande elever. Det gäller att skatta sitt och andra gruppmedlemmars 
bidrag till gemensamt arbete. Resultatet visar att det finns en stor delaktighet i gruppens arbete 
när läraren skapar förutsättningar för gemensamt lärande. Eleverna vill arbeta i grupper som 
ger möjlighet att skapa ett samarbetsklimat för problemlösning. Elever som övar sig i att 
samarbeta blir duktiga på att lära och arbeta i grupp. 
 
Genus på teknikprogrammet 

Valeria Lundberg 

I kapitlet utforskar författaren elevernas förståelse för hur en lärares bedömning av genus och 
teknik framstår ur en lektionsserie. Det handlar om att skapa en praktik för att kommunicera 
riktiga bedömningskriterier till eleverna, att ge återkoppling samt att bedöma kvaliteten på 
elevernas inlämningsuppgifter. Arbetsmaterialet består av elevuppgifter, skriftlig återkoppling, 
logganteckningar, filminspelning och klassrumsobservationer. Resultaten pekar på att eleverna 
ser positivt på åtgärder för kunskapsutveckling. Hälften av eleverna förbättrar sina texter efter 
att ha fått kamratrespons. Nästan lika stor andel förbättrar sina texter efter lärarens feedback. 
Sättet att bedöma elevernas prestationer har gynnsam effekt på deras lärande. 
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20 år senare 
 
Thomas Hansson 
 
För länge sedan (Dickstone, 1941) kunde man vid sjukdom läsa om fördelningen mellan praktik 
och teori kopplat till nyttan av att sköta sin hälsa.  
 
Läkarboken kan aldrig ersätta läkaren, det är en sanning som man dessbättre numera 
knappast behöver bemöda sig om att inpränta i allmänhetens medvetande, men läkarboken 
utgör ett viktigt komplement till läkarbehandlingen. 
 
Redan på fyrtiotalet kunde man skilja mellan teoretisk och praktisk kunskap. Idag är 
kombinationen lika värdefull som för en generation sedan. Skillnaden mellan igår och idag 
blir särskilt tydlig vid en jämförelse mellan empirisk vetenskap (om relationer mellan könen) 
och religiös suveränitet. 
 
 
Inledning 
Skolkulturer påverkar lärarnas yrkesutövning och elevernas attityder till skola och 
undervisning. Att lära av andra och låta sig ledas av kulturen är en viktig förmåga. Kunskapen 
att lära är ett livsvillkor för människans överlevnad (Harrari, 2012). Förmågan är viktigare än 
kunskap inom yrkeskonstruktioner som jägare, jordbrukare eller barnmorska. Utvecklingen 
från lärande för överlevnad till hantering av tekniska framsteg går via husförhör, klosterskolor 
och katekesläsning.  
 
Att bli lärare är ett enkelt val för många människor. De känner till och trivs i miljön, träffar 
kompisar och gillar lektionerna. Många människor blir lärare eftersom de tycker att skolans mål 
är angelägna och värdiga. En komplikation i sammanhanget är att ett överflöd av mål för 



nationell utbildning omgärdar lärarnas spontana lärande. Och överflödet tenderar att skymma 
vad som händer när lärare undervisar barn, ungdomar och – som i det här fallet – skriver i en 
antologi för vuxna. Ett värdigt mål för den som utbildar sig till lärare är att forma eleverna till 
demokratiska medborgare. Men ett sådant mål utgör en liten del av den livslånga process som 
börjar med fostran i familjen, fortsätter i arbetslivet och slutar som visdom. Redan i 
progressionen ligger möjligheter och begränsningar av lärarens möjligheter. 
 
Skolans styrdokument reglerar vad medborgarna kan förvänta sig av lärares beteende. Det 
måste finnas samsyn kring nödvändiga och tillräckliga principer för att det sociala umgänget 
med eleverna ska fungera. Skolans kritiker glömmer fortfarande det självklara i att 
lärarutbildningen i rollen som statens förlängda arm påverkar, styr och kontrollerar skolans 
utveckling. Lärarutbildningskommittén (LUK 1999, s. 75) (sic.) säger att: ”Flertalet av de 
problem som lärarutbildningen brottas med hänger samman med lärarutbildningens komplexa 
uppdrag: att vara en högskoleutbildning med yrkesinriktning som mål och medel för att 
förverkliga samhällets intentioner.” Citatet visar samhällets behov av utbildade medborgare 
som kompletterar elevernas behov av frihet och utveckling.  Samhällsutvecklingen vilar på en 
stabil grund om kompetenta lärare ansvarar för barns och ungdomars demokratiska fostran. 
Eventuella fel i skolans verksamhet anser myndigheterna bero på fel i systematisk kunskaps- 
och verksamhetsutveckling i lärarutbildningen. Många parter efterfrågar en metod för att 
påverka enskilda lärares kunskap och insikt, dvs en praxisteori för lärarutbildning. Men mer 
intressant än kollektiva teorier över lärarens arbete finner man modeller över individuella 
preferenser som miljöpåverkan, kontroll, hållbarhet, arbetsinnehåll och personlighet. Man kan 
anta att blivande lärare är serviceorienterade och hängivna individer som vill påverka andra.  
 
Vad är problemet? 
Västerländska demokratier följer ett sedan länge etablerat mönster. Det består i att staten täcker 
kostnaderna för samhällets behov av utbildning. Skolverksamheten är en lagstadgad rättighet. 
Inom ramen för detta system ska lärare och statstjänstemän bedöma och värdera mål, insatser 
och engagemang. Motsättningar uppstår bland annat på grund av att uppdraget är formulerat 
som ”nyttig” dynamik och mellan västerländska principer. I debatten talar man om skolans kris, 
behov av översyn, undervisning som framtidsinvestering, betygssystem, valfrihet, klassrums- 
och nätbaserad undervisning. Den offentliga debatten engagerar många människor. 
Medborgarna har en stark uppfattning om skolans roll i samhället. Om man lyssnade på alla 
vinklingar på dagens skola skulle många studenter undvika yrket. Granath (2000, s. 8) menar 
att skolans problem beror på en ”reproducerande” kultur med fragmenterad 
kunskapsförmedling utan frigörande dialog. Men kan man reducera skolans problem till en 
fråga om hur man lär ut ett effektivt förhållningssätt till kollektivt samhällsbyggande. (Hansson, 
T. 2000). Komplikationen är stor när det gäller kunskap, kunskapssyn, samhällsuppdrag och 
yrkeskunskap. Problemet består i att länka lärarutbildningen till skolornas verklighet och att i 
ett andra steg länka skolorna till samhället, det senare en ofta försummad ambition. Det finns 
fler faktorer som avgör hur enskilda individer och nationella utbildningssystem fungerar. 
Undervisning är en omfattande verksamhet med många intressenter. Dessutom är utbildning ett 
uppdrag med komplicerade redskap för styrning och utveckling. I en 20 år gammal 
undersökning av lärarutbildningar i Sverige konstaterar man att lärarstudenter i jämförelse med 
studenter på andra utbildningar lägger ned lite tid på utbildningen. Många studenter försvarar 
sig med argumentet att kraven på lärarstudenter ser annorlunda ut än för andra 
studentkategorier. Låsningen mellan kreativa och kritiska argument för och mot lärarutbildning 
kan man lösa genom analys av berättelser som de sökande formulerar för att bli antagna till 
lärarutbildning.  
 



Deltagare och ansökningar  
Sökande till lärarutbildning är värdefulla informanter eftersom de ofta har praktiska 
erfarenheter av skolan. Många yrkesverksamma har arbetat med låg lön och låg status. Lärarna 
kämpar med bråkiga klasser, splittrade scheman, resursbrist, dålig ledning och ett liv utanför 
skolan. Typiska sökande är personer som med passande ämnen efter magisterexamen upptäcker 
att de vill bli lärare, några har vikarierat som lärare. Några vill byta inriktning och andra har 
utländska examina. En sökande jämför praktisk pedagogisk utbildning (PPU) med traditionell 
lärarutbildning: ”Som tur är fungerar PPU50 på ett annat sätt. Där är man ute i skolorna 
samtidigt som man studerar vilket känns bättre ur inlärningshänseende.” De formella kraven 
för att bli antagen anger 130 - 140 akademiska poäng i två skolämnen för grundskole- respektive 
gymnasielärare. Ett sjuttiotal personer deltar i den här undersökningen. Bland akademiskt 
behöriga sökande finns dubbelt så många kvinnor som män. Bland akademiskt icke-behöriga 
finns lika många män som kvinnor. Icke-behöriga sökande är äldre än behöriga. Medelåldern 
för samtliga manliga sökande är 40 år och för samtliga kvinnliga sökande 37 år. Sökande till 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden dominerar. Det finns trettiosex 
behöriga sökande män och kvinnor till sådana kombinationer, och femton sökande till 
naturvetenskapliga ämnesområden. Den största andelen behöriga sökande finns bland yngre 
kvinnor som vill bli Hum/So-lärare. Den största andelen behöriga sökande i NO-ämnen finns 
bland äldre män. Hansson, L & Redfors, A. (2011) ger ytterligare information om hur skolan 
hanterar NO-ämnen och IT.  

 
Villkor för tolkningen  
Det finns en minsta gemensam nämnare för människor som satsar på ett yrkesliv i skolan, men 
vilken plats intar blivande lärare och vilket är skolans uppdrag? Bedömningen av blivande 
lärares lämplighet omfamnar en metod som beskriver både vem man är och vad man gör. 
Tillhörighet till yrkeskategorin ”att vara lärare” ligger ofta i en personbeskrivning. Tillhörighet 
till yrkeskategorin att undervisa ligger i en handlingsbeskrivning för lärare. Utöver förväntade 
rubriker i ett ’manuskript’ för platsansökan som varje sökande behärskar mättar jag analysen 
genom att tolka de sökandes berättelser över bakgrund, historia och reflekterande praktik. 
Texternas dokumentära innehåll bildar underlag för tolkningar med ett visst mått av egenvärde 
i förhållande till andra sociala konstruktioner. Texterna är knappast genomskinliga 
representationer av rutinmässigt beteende, beslutsfattande eller arbetsinnehåll. Proceduren för 
att tolka texterna medför att man kan gruppera representativa citat i preliminära teman som man 
sedan rekonstruerar i övergripande teman. Uppgiften begränsas till en beskrivning av hur de 
sökande tänker kring personlighet och framtida yrkesutövning. Det finns en uppsjö av teman 
för skola, demokrati, individualisering, samarbete, fostran och empati. Därför är det svårt att 
hävda att samhället, den offentliga diskursen avgör vilka teman som lärarkandidaterna 
rekonstruerar. Den här undersökningen har således ett empiriskt och ett teoretiskt plan. Citaten 
utgör undersökningens empiri. Undersökningens teori skapar en tematik för (a) en institutionell 
kultur-historisk som ger personlig erfarenhet, (b) ett utbildningssystem som danar människors 
personlighet och (c) skolans uppdrag som gör det möjligt att utveckla bra lärare. Tillsammans 
bildar empiri och teori ett system som beskriver undervisningens kultur och 
genomsnittslärarens egenskaper. Texterna fokuserar ett personligt plan för historisk 
beskrivning av erfarenheter (manuskript), nutidsbeskrivning (självvärdering) av vem man är 
och en framåtsyftande bild (vision) över vad man förväntar sig av jobbet. 
 
Aspekter på CV  
På grund av omständigheterna kring vetenskapligt skrivande producerar anställda och blivande 
lärare ofta texter i olika format och med olika innehåll, t ex manuskript, självvärdering och 
vision. Skribenterna använder olika strategier för att strukturera positiva teman och fokus. De 



löser uppgiften genom att ge en personlig framtoning och ofta motivera sitt yrkesval i idylliska 
ordalag. De visar realism och öppenhet i förhållande till skolans uppgifter och utmaningar. Man 
kan klassificera studenternas ansökningshandlingar utifrån korresponderande aspekter på tid: 
vad de sökande har gjort (avslutad handling), vem de är (aktuell status) och vad de tänker göra 
(mål). Varje texttyp bildar en explicit livshistoria och en implicit argumentation för antagning 
till (lärar)utbildningen eller en tjänst. Manuskript visar sökandes urval av vad de har gjort i 
bakgrundsfakta. Självvärdering visar hur den sökande rannsakar sin lämplighet som lärare. 
Lärarkandidaten ger en bild över hur bra lärare agerar. Visioner visar framåtsyftande, 
förväntade perspektiv där sökande kandidater visar ärligt menade preferenser. Proceduren för 
att skriva ansökningar gör att innehållet i visionerna blir heterogent. Man kan utvinna värdefull 
information ur människors kultur-historiska bakgrund, (Hansson, 2015) även om formen för 
presentationerna följer ett typiskt manuskript, t ex ett CV. Ett problem vid tolkningen är att 
gränsen mellan personlighet, kommunikativ kompetens och symbolisk manipulation är svår att 
bestämma. Texternas historiska innehåll formar sig som berättande texttyp med förutsägbar 
variation. Isolerade delar kan vara sanna var för sig, men helhetsbeskrivningen ger en falsk bild 
eftersom delarna är inkongruenta.  
 

Jag heter Robert Svensson och är 38 år gammal. Jag har bott i Mölndal hela mitt liv och 
jag kommer troligen att bo här i fortsättningen också. Min mor var yrkesarbetande och 
min far var sjukpensionär. Jag har en äldre syster. Efter ordinarie skolgång sökte jag till 
tekniska gymnasiet i Göteborg. Jag trivdes bra och studierna gick bra så jag tog min 
examen efter tre år. Nu var det dags att göra värnplikten som artillerist vid A8 i Boden. 
Efter lumpen jobbade jag på en byggnadsfirma i Stockholm i cirka fem år. Men i längden 
är det jobbigt att ligga ute, så efter några år började jag jobba hemma. Jag läser för 
närvarande historia vid Umeå universitet. Jag är gift och har ett barn.   

 
Det är svårt att utifrån en människas bakgrund bedöma hens förmåga och etik i ett framtida 
lärarjobb. De studerade texterna är sanna och relevanta, men det är svårt att göra sig en rättvis 
bild utifrån den sökandes bakgrund och fokus. Det finns grader av betoning i den information 
lärarstudenten meddelar läsaren. En sökande indikerar, en annan visar och en tredje framhäver 
information, t ex att hen har fullgjort militärtjänsten. Jag utgår från den helhetsbild som min 
egen läsning skapar.   
 
Självvärdering och etablerade lärare 
Det finns formulär för att karaktärisera människor på psykologiska grunder. Personligheten 
indelas i dimensioner och kombinationer av egenskaper, men varje människa är samtidigt en 
unik varelse. Med en kategorisering som utgår från psykologiska personlighetstyper kan man 
anta att blivande lärare är extroverta personer som agerar utifrån etiska ställningstaganden, 
elevernas behov och egna sinnesintryck. Många sökande förefaller empatiska, inkännande och 
känslomässiga. Ett fåtal torde vara intuitivt logiska karaktärer. Granath (2000, s. 173) beskriver 
en lärarkandidats bakgrund i ett reportage från Lärarhögskolan.  
 

Jag tror inte jag har gjort en läxa i hela mitt liv. Jag pratade mycket på lektionerna och 
var lite av klassens clown. Jag fick ofta gå ut i korridoren och ’vila mig’, säger han med 
ett flin. Jag hade aldrig bra betyg, under tre i medel. Jag gick ’distribution och kontor’ på 
gymnasiet och jag brydde mig aldrig. Jag hade väl en tvåa i medelbetyg. Jag skolkade ofta 
och träffade kompisar. 
 

Vuxna människor är minst lika uppriktiga som ungdomar då de är införstådda med sina 
egenskaper, attityder och beteenden. De har med stigande ålder förvärvat kännedom, insikt och 



förtroende för vem de är och hur de reagerar. En yngre kvinna beskriver handlingar utifrån sitt 
eget perspektiv: ”Det är ingen överdrift att säga att jag lärde mig väldigt mycket om att 
kommunicera med människor och hantera konflikter på ett smidigt sätt. Här gällde det att vara 
stresstålig, lugn, diplomatisk och snabbtänkt.” En äldre kvinna skriver lika uppriktigt: ”En av 
de egenskaper som jag både tycker om och inte tycker om är att när jag väl bestämt mig för 
något vill jag genomföra det på en gång.” En yngre man analyserar ett liknande arbetssätt hos 
sig själv: ”Det finns också en tendens hos mig att göra saker för fort. Jag är dåligt organiserad 
i både min undervisning och i det administrativa arbetet. Den främsta orsaken är min höga 
ambitionsnivå vilket gör att jag vill för mycket.” En äldre man betonar betydelsen av ödmjukhet 
i relationerna till andra: Jag är också en person som kan ta kritik, speciellt om det är ett område 
jag inte sysslat med tidigare. Jag uppfattar mig som lyhörd för förslag från arbetskamrater, men 
samtidigt måste jag själv föra fram mina egna tankar och värderingar.” Många sökande 
presenterar sig och sin personlighet med generositet, ibland på gränsen till självutlämnande 
privat: ”Som person är jag väldigt utåtriktad och glad. Jag försöker se det positiva i allting. 
Eleverna verkar uppskatta att jag är glad och framåt och vågar bjuda på mig själv när jag ’spexar 
till det’ lite. Jag har nog utmärkt mig lite i X och många känner igen mig som ’den lilla norskan 
som alltid skrattar.” Andra sökande uttrycker en balanserad syn på sin person: ”Jag tror det är 
värdefullt att det finns vuxna – personal i skolan som har erfarenhet av dessa områden 
(invandring, egen anm.) på olika sätt. Detta för att eleven ska få stöd, men också veta vilka krav 
som ställs på eleven i skolan.” De sökandes självvärderingar är ärliga, självutlämnande, 
konkreta och verklighetstrogna. 
 
Blivande lärares röster 
Blivande lärare skriver vid någon tidpunkt en ansökningstext. Texttypens begränsningar och 
erbjudanden omfattar analytiska innehållsnivåer för rubrik, ämne, tema och fokus. En vanlig 
instruktion är att den sökande ska ange ”personlig beskrivning” (över vem de är och vad de vill 
uppnå) och sedan dela upp rubriken ”personlig framtoning och motivation för yrket” samt 
”tankar kring min framtida roll som lärare i 2000-talets skola”. Den första delen uppmanar till 
beskrivning av den sökandes personliga potential. Den andra uppmanar till demonstration av 
hur den sökande vill påverka undervisningens form och innehåll. Till ”personlig framtoning 
och motivationen för läraryrket” hör erfarenhet, funktion och socialt stöd. Till ”framtida roll 
som lärare i 2000-talets skola” hör kompetens och uppdrag. Den sökandes rekonstruerade 
innehållsstruktur utgår från berättelsernas implicita tematik. Variationsvidden i varje tema 
belyser den sökande med citat fördelade på äldre och yngre manliga och kvinnliga sökande.  
 
De sökande lärarkandidaternas bakgrund omfattar naiva nybörjare och erfarna äventyrare. 
Fältet spänner mellan personer som använder sin erfarenhet för systemutveckling alternativt 
som försvarssystem för en naiv världs- och kunskapsbild. Erfarenhetslärande (Kolb 1984) sker 
bland annat genom konkret erfarenhet vid skolpraktik, genom aktivt experimenterande i 
klassrumsbeteende, genom abstrakt begreppsbildning i tillägnandet av en undervisningsdiskurs 
samt genom reflekterande observation i tankar kring utbildningsvetenskapliga teorier och 
praktiker. Med ett förändringsperspektiv på skolutveckling torde lärare som prioriterar konkreta 
och aktiva handlingar vara särskilt lämpade. Om man i stället har ett administrativt 
stabiliseringsperspektiv på skolutveckling torde särskilt lämpade lärare prioritera 
begreppsbildning och observation. Många sökande erbjuder intressanta fall mellan två kulturer 
- en etablerad och av lärarpraxis genomsyrad verksamhet och en annan verksamhet som tar 
fasta på skolans föränderliga förutsättningar, t ex digitala klassrum. Några sökande menar att 
de behöver decennier av erfarenhet för att utveckla undervisningen. Andra menar att en termin 
räcker.   
 



En yngre kvinna beskriver abstrakt begreppsbildning: ”Min nuvarande tjänst som klasslärare 
har givit mig mycket erfarenhet, trots att det bara handlar om en termin. … Efter studierna till 
lärare följer en utveckling där jag som nybliven lärare formas och utvecklas allt eftersom jag 
får ökad erfarenhet.” En äldre kvinna beskriver konkreta erfarenheter av arbete i klassrummet: 
”Ganska tidigt upptäckte jag min talang för undervisning. Jag har undervisat på många olika 
skolor alltid med samma resultat – framgång. Jag har fått stor uppskattning både från personal 
och elever.” En yngre man beskriver reflekterande observation: ”Självklart har jag haft många 
funderingar och gjort mig många föreställningar om läraryrket under mina studiers gång.” En 
äldre man beskriver aktivt experimenterande: ”Från början trodde jag att det som skulle vara 
svårast med läraryrket var att lära sig kunskapen om ämnet som jag ska undervisa i. Efter några 
år som student har jag ändrat uppfattning om detta. Det som jag nu tycker ska bli det svåra är 
att få ut kunskapen till eleverna.”  Allt i spänningsfältet mellan ämneskunskap och didaktik. 
 
De sökande värderar erfarenhetens betydelse. En nyutbildad lärare skriver: ”Just därför att jag 
hittills inte har någon erfarenhet av att arbeta som lärare tycker jag att det är svårt att bilda sig 
en uppfattning om hur man kommer att fungera i lärarrollen.” Ur självvärderingarna i 
studenternas CV framstår den typiska läraren som en person med en konservativt administrativ 
och samhällsbevarande läggning snarare än radikalt entreprenörsinriktad och 
förändringsbenägen idealist. Men utbildning låter sig knappast reduceras till 
informationshantering där lärare sorterar kunskap i förutbestämda kategorier. Utbildning 
förutsätter undervisning med målet att hjälpa andra. Undervisning är knappast liktydigt med 
informationshantering. De blivande lärarna tycks ha en viss beredskap att tillgodogöra sig en 
service-inriktad attityd till jobbet.  

 
Funktion  
Lärarens funktion som förändringsagent antyder ett handlingsbeskrivande tema. Det omfattar 
de sökandes beteende i klassrummet. Variationen i beskrivningarna spänner mellan teknisk 
redskapsanvändning och medkännande empati. Med ett instrumentellt förhållningssätt i ett 
socialt yrke som lärarens kan man tolka en ensidigt funktionell attityd som brist på engagemang, 
och fyrkantig klumpighet. Som lärare måste man ha genomtänkta idéer och en välgrundad insikt 
om projektets innehåll och betydelse. Vissa sökandes redskapsanvändning reducerar yrket till 
ett förmedlingspedagogiskt verktyg. Här går kopplingen mellan demokrati och frihet förlorad. 
Funktionstemat är kopplat till samhällsuppdraget (Hansson, 2001). Temat förväxlar man ibland 
med den pedagogiska triangelns aktör-, instrument-, och objektrelationer med interaktion 
mellan lärare och elever, lärarens framställning av innehåll samt elevernas erfarenhet av 
innehållet. En bra lärare är klar över den didaktiska modellens relationer och skiljer dem från 
samhällsuppdragets relation till människor utanför skolan. 
 
En yngre kvinna beskriver elevernas behov av fungerande instrument: ”De som läser vidare 
behöver också en kunskapsbank inom sig att tillgå för att klara av de förväntningar och krav 
som kommer att ställas på dem.” En äldre kvinna beskriver sig själv som redskap för andras 
framgång: ”I ljuset av detta vill jag se mig själv som blivande lärare, en förmedlare av 
möjligheter till andra människor.” En yngre man ger en motsägelsefull bild av skolan som 
institution: ”Skolans centrala uppgift kommer att ligga i att tillgodose dessa elever med verktyg 
för hur man uppför sig mot varandra. … Jag menar snarare att skolan skall vara den plats där 
verktyg ges för att finna sin egen väg.” En äldre man ser sig själv som instrument: ”Fullt 
medveten om att jag i mina förhoppningar till stor del är i händerna på arbetsgivare, 
riksdagspolitiker, och ytterst allmänna opinionen och det röstande folket.” En utvecklad 
pedagogisk grundsyn kan också bli ett instrument för eget och andras lärande: ”I min skola vill 
jag att man ska läsa, skriva och samtala mycket. Sammanfattningsvis vill jag se 2000-talets 



skola som en öppen, ödmjuk och demokratisk spelplats som lockar och stimulerar till 
kunskapssökande.” Exemplen uttrycker framtoning och motivation för läraryrket med fokus 
som spänner mellan instrumentell redskapsanvändning och empati. Många sökande utgår från 
elevernas behov och säger: ”Lusten, eller intresset, är enligt min uppfattning det starkaste 
pedagogiska instrumentet.” Och hur ser 2000-talets skola ut tjugo år senare. 

 
Socialt stöd  
Temat beskriver de sökandes syn på sig själva som professionella yrkesutövare. Innehållet 
spänner mellan en individuell och en kollektiv syn på vad ledare, föräldrar, kollegor och elever 
kan göra. Förmågan att hantera gruppens dynamik som skyddar sin egen och andras integritet 
är några egenskaper. Läraryrket kräver att man är en stark individ med självförtroende, 
civilkurage och ärlighet. Lärares uppfattning om miljöns betydelse kan man beskriva utifrån 
arbetsinnehåll, belastning, ledarskap, egenkontroll och socialt stöd. En sådan input omfattar 
faktorer i arbetsmiljön utan koppling till individens egna tankar och handlingar. Det gör 
däremot beskrivningar av hur sökande ser på social samvaro, hur hen nyttiggör erfarenheter och 
delar med sig av mål och förhoppningar, t ex Metoo, pandemier, hållbart samhälle, och 
digitalisering.  
 
En yngre kvinna beskriver balansen mellan egoism och kollektivism: ”Jag arbetar också bra 
både ensam och i grupp, vilket säkerligen är viktigt när jag kommer ut i skolan.” En äldre 
kvinna betonar nyttan och vikten av bred kompetens: ”Jag är i regel glad och positiv och har 
lätt att arbeta med andra, samtidigt som jag tycker om att arbeta självständigt.” En yngre man 
säger: ”Jag arbetar mer än gärna i grupp. Vid sådana tillfällen är jag flexibel och lätt att 
samarbeta med, men jag är även en stark pådrivare. Jag söker undvika konflikter, men om dessa 
uppstår söker jag alltid lösa dessa genom att tillämpa en ’vinna-vinna taktik’. Den innebär att 
även om mina idéer blir antagna, så skall de andra deltagarna känna att de är delaktiga i 
beslutsfattandet.” En äldre man beskriver arenor för samarbete: ”Idealet är att uppnå samarbete 
mellan eleverna och läraren. Det kan ske i olika former av projekt där eleverna ansvarar för sin 
del av helheten, antingen individuellt eller i mindre grupper, och där helheten är det avgörande.”  
 
Exemplen uttrycker personlig framtoning och motivation för läraryrket med fokus på pragmatik 
och empati. Många män ser lärarjobbet som ett individuellt åtagande. En sådan lärare-ledare 
säger: ”I mitt arbete som chef har jag lärt mig att lyssna på medarbetarna, men också att driva 
idéer. … Det som är viktigt för mig är att öka självkänslan hos varje människa.” Många kvinnor 
betonar kollektiva värden och en lagarbetare säger: ”Jag har även arbetat i arbetslag där 
yrkeskompetensen varit hög och där vi har inspirerat och motiverat varandra och där varje 
arbetsdag varit ett rent nöje.” Det sociala stödets utseende beror på ledarskap, skolkultur och 
personkemi. I många skolor ger man sken av att prioritera lagarbete och samarbete medan 
etablerade rutiner i belönings-, styrnings- och kontrollsystem vilar på ett intuitivt antagande att 
lärare bara kan hållas ansvariga för resultat som de producerar i ett system med ensidig 
konkurrens och egoism. Vissa sökande har ett naivt förhållningssätt till temat. Långt ifrån 
bilden av ett tryggt och säkert system för kunskapshantering i skolan innebär jobbet att 
läraryrket bygger på enskilda människors personliga mod och ansvarstagande. 

 
Kompetens och medvetenhet 
Kompetenstemat spänner över yrkes- och ämneskunskap. Det visar hur de sökande 
argumenterar för att integrera närliggande men åtskilda kompetensområden. Det är skillnad 
mellan vad man vill med ett yrke och vad man förmår utföra i en didaktisk handling. I skolans 
praktik liksom på Lärarhögskolans lektioner skall lärarstuderande utveckla professionalism 
genom att integrera ämnes- och yrkeskunskap. Den blivande lärarens handlag, samspel och 



ledarskap aktualiseras förr eller senare. Yrkeskunskap omfattar en blandning av inspiration, 
erfarenhet, fallenhet och kunskap. Granath (2000, s. 218) beskriver en högstadieklass där 
läraren i ett försök att förbättra relationerna använder en privat metod för att åtgärda problemet. 
Metoden utformas som en lek där eleverna kombinerar sitt eget namn med en favoriträtt. 
 

- Ni säger era namn och er favoriträtt, säger Nina och jag ser att hon försöker låta 
glad och avspänd. Eleverna är avoga och sega. 

- Jag vill inte göra det där, det verkar så jobbigt. 
- Det är jobbigt att gå i skolan, säger Nina. 
- Det ska vara roligt, svarar eleven.  

 
Det är svårt att visa hur blivande lärare balanserar ämneskunskap mot didaktisk yrkeskunskap. 
Didaktikens kunskapsområde förenar perspektiven. Vissa hävdar att man kan skapa balans 
mellan yrkes- och ämneskunskap genom att syntetisera olika kunskapskomponenter. Man visar 
en progressiv kompetenshöjning bland komponenterna där teoretisk bör-kunskap och praktisk 
gör-förmåga utgör extremvärden. Progressionen består av undervisning, transformation av 
kunskap, praktisk erfarenhet samt reflektion över undervisningserfarenheter. Det finns flera 
sorter av medvetenhet. Teoretisk medvetenhet om villkoren för lärande omfattar undervisning 
som den mest utmärkande dimensionen i lärarens yrkeskompetens. En sökande säger: ”Ett visst 
mått av mer eller mindre traditionell undervisning måste få finnas kvar för att förmedla grunder 
och staka ut riktlinjer för eleverna.” Metodisk medvetenhet behövs för att stöda individernas 
lärande. Medvetenheten omfattar kompetens att transformera en intention att lära till att skapa 
förutsättningar för lärande. En annan sökande säger: ”Jag arbetar gärna ämnesövergripande och 
har samarbetat med flera kollegor i arbetslaget för att hitta gemensamma projekt.” 
Utbildningssystemet behöver handlingsrelaterad medvetenhet för att omsätta egen 
undervisningskompetens genom insikt om undervisning. En sökande säger: ”Anledningen till 
att jag vill bli lärare på gymnasienivå är att man på gymnasiet får undervisa i sina ämnen på en 
djupare nivå än på grundskolan. … Men det jag vill förändra i min tyskundervisning är att 
eleverna ska få ta del av hela Tyskland och då menar jag den tyska kulturen, geografin, 
samhället och litteraturen.” Social medvetenhet behöver lärare för att delta i nätverk och 
reflektera över undervisningen. En fjärde sökande säger: ”Lärare ska alltid sträva efter att vara 
mer som en handledare och låta eleverna vara med och bestämma hur undervisningen ska se ut. 
Skolan ska ge så mycket mer än ämneskunskaper och social utveckling är lika viktig som 
intellektuell utveckling.” 
 
En yngre kvinna beskriver engagemang i yrkesrollen: ”Jag har verkligen lärt mig att 
ämnesundervisningen inte är den enda delen i läraryrket. Och jag tänker aldrig acceptera en 
elev som gråter över sin egen otillräcklighet utan att jag själv har gett allt för att det aldrig ska 
behöva hända. Men jag tänker försöka fortsätta se mina egna begränsningar, att jag inte själv 
kan rädda världen, och jag tänker göra allt för att aldrig bli vare sig utbränd, avtrubbad eller 
alltför fast i gamla vanor.” En äldre kvinna beskriver sin kunskapssyn: ”Inom Matematik och 
NO-ämnen finns en stor utmaning, nämligen att få ämnena begripliga och intressanta för 
eleverna som är vår framtid.” En yngre man skriver om elevernas lust: ”Att hamna i en situation 
där vissa elever saknar motivation till att läsa och/eller skriva är något som man måste vara 
beredd på, speciellt om man är lärare i de yrkesinriktade programmen.” En äldre man ser 
pedagogiska utmaningar: ”Jag har stor arbetslivserfarenhet och vill därför satsa på den 
teoretiska delen av utbildningen, dvs pedagogiken.”  
 
Exemplen visar de sökandes syn på sin ”framtida roll som lärare i 2000-talets skola”. Fokus 
spänner mellan yrkeskunskap och ämneskunskap. Ytterligheterna är tydliga: ”Framför allt ska 



läraren ha gedigna ämneskunskaper” vs. ”En annan sak som jag anser vara positiv är 
nivågruppering.” En insiktsfull sökande sammanfattar problematiken: ”Min uppgift som lärare 
är idag inte bara att förmedla kunskap utan även att så långt det är möjligt stötta eleverna.” En 
erfaren sökande definierar de centrala komponenterna: ”Jag har skaffat mig ämneskunskaper 
och har nu ’bara’ min yrkesroll kvar att utveckla.” Många blivande lärare har en balanserad syn 
på yrket. Andra dramatiserar jobbet. Men båda kategorierna tycks medvetna om problematiken 
och anger i många fall kompetensen att samarbeta som lösning på problem som med stor 
sannolikhet uppstår under yrkesutövningen. 

 
Uppdraget  
 För länge sedan skulle skolan fostra till gudsfruktan och sedligt leverne. Ekholm (1998, s. 16-
19) säger att liknande mål fortfarande gäller i skolan. Författaren exemplifierar med 
budordsliknande etiska normer för ”att inte använda våld, att inte tolerera stöld eller att 
respektera andra människors egenart.” Positiva uttryck för samma tanke omfattar tolerans, 
samarbete, självständighet och ansvar. I uppdraget att skapa goda medborgare ligger 
värdegrundsfrågor. Alla lärare blir genom utbildningen en förlängning av samhällets sociala 
och kunskapsmässiga avsikt. Skolan blir delaktig i en socialisationsprocess som involverar 
läraren i praktiska åtgärder för att hantera prov, betyg och urval för att kvalificera eleverna för 
högre studier. Samhällsuppdraget innebär att lärare skall använda personliga resurser för 
empati, intellekt och praktik och forma en gemensam handlingskod i skolan. Den möjliggör för 
eleverna att fungera i ett framtida samhälle genom att praktisera demokrati. Lärarkandidaternas 
berättelser spänner från samhällsmedvetande och engagemang till egoism och begränsningar. 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är en gammal text som bildar en 
meningsfull grund för skolans uppdrag. ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga 
om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling.” Så lyder uppdraget. 
 
En yngre kvinna betonar behovet av förändring i skola och samhälle: ”Mina tankar om min 
framtida roll som lärare i 2000-talets skola handlar om att hela tiden sträva framåt. Med det 
menar jag att det är viktigt att skolan utvecklas framåt, i rätt riktning för att passa det samhälle 
vi har nu.” En äldre kvinna skriver om demokrati och jämlikhet: ”Det är kanske skolans största 
utmaning att anpassa pedagogiken så att man kan möta alla elever på deras egen nivå och slipper 
läsa larmrapporter om att bara 70% klarar gymnasiet. … Det är i högsta grad i samhällets 
intresse att jag som lärare fungerar som ’social utjämnare’ och försöker inspirera och stötta 
sådana elever.” En yngre man beskriver lärarens engagemang: ”Till skillnad från mina 
klasskamrater visste jag redan tidigt vilken inriktning jag skulle välja i livet; jag ville bli lärare 
… Dock är jag även en förkämpe för att skolan ska behålla sin själ. De värderingar och principer 
som utgör skolans grundpelare … måste vi behålla, den anstormande tekniska utvecklingen till 
trots.” En äldre man beskriver en positiv människo- och kunskapssyn: ”Trots allt tror jag på 
skolan och på eleverna. Jag är faktiskt så övertygad om detta att jag, med stor uppmuntran och 
stöd från min omgivning och från mina tidigare kollegor, beslutat mig för att bli en ’riktig’ 
lärare.”  
 
Exemplen visar en blivande lärares ”framtida roll som lärare i 2000-talets skola” med teman 
som spänner mellan altruism och egoism. Blivande lärare utgår från att skolan avspeglar 
samhället. Bra och dåliga fenomen uppträder först i samhället och sedan i skolan. En balanserad 
syn på förhållandet visar följande citat: ”Jag vill vara med och påverka riktningen inom en 
verksamhet som tillsammans med familjelivet måste sägas vara den mest grundläggande i vårt 
samhälle. Jag vill också vara med och bidra till att eleverna ska lära sig tänka kritiskt, kunna 



föra logiska resonemang baserade på kunskap, insikt och analytiskt tänkande, för att de ska 
kunna ta ställning och bli bättre rustade som samhällsmedborgare. Viktigt är att eleverna får 
lära sig ta eget ansvar för sitt lärande och för sina liv.” 
 
De sökandes målbilder bär på förväntningar om en positiv utveckling. Ett insiktsfullt och 
idealistiskt uttalande lyder: ”Den makt du har som lärare, den påverkan du har, medvetet eller 
omedvetet, sätter dig i en situation av oerhört ansvar. Du måste kunna lyssna till eleverna, både 
det som sägs och det som blir osagt. Du måste visa respekt för deras integritet, men också kräva 
respekt från dem för din och andras.” Uttalandet speglar den goda medborgarens 
ställningstagande utifrån beredskap för handling och personliga övertygelse. Skolans problem 
kan man knappast härleda till sökande med sådan insikt och kompetens. 
 
Slutsats 
Omgivningen formar lärares karaktär i hemmet, i skolan och i yrket. Blivande lärare är 
medvetna om behovet att anpassa kunskapssyn, världsbild, erfarenhet och kvalifikation till ett 
nationellt utbildningssystem. De har en utvecklad syn på vad som är sant, rätt, bra, lämpligt och 
sannolikt i yrket. Man kan nyansera bilden av en reproducerande, konservativ, individualistisk 
och nutidsorienterad skolkultur genomsyrad av valfrihet, konkurrens, individualism och 
teknifiering. Blivande lärare är ofta välanpassade människor som vill tjäna samhället utan 
marknadsekonomisk hänsyn eller självisk beräkning. De lyckas i sina jobb bl. a. genom ett 
aktivt experimenterande förhållningssätt. De är beredda att leda en social verksamhet och de 
har ett medvetet perspektiv på skolans plats i samhället. Blivande lärare är realister med en stark 
vilja att utveckla undervisning, socialisation och fostran genom samarbete, modiga beslut, 
genomtänkta handlingar och personligt ansvarstagande.  
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• Vilka citat visar att det har gått tio år sedan informanterna deltog i undersökningen? 
• Vilka faktorer kan man räkna med när man talar om lärarens personlighet? 
• Hur skapar man balans mellan didaktik och ämneskunskap? 
• Hur upprätthåller man balans mellan teori och praktik? 
• Finns det ”risker” med att teoretisera om lärares arbetsinnehåll, vilka i så fall? 

 
 
 
Lärande i Biologi: Elev- och lärarperspektiv 
 
Alisa Brandt 
 
Ekologi och hållbarhet är aktuella betydelsefulla ämnen, ja de är avgörande för mänsklighetens 
framtid på jorden. Ett sätt att möta dagens och morgondagens miljörelaterade utmaningar kan 
vara att studera biologi och att analysera vad som sker när människor samarbetar i grupp. 
Biologiämnet har en särställning utifrån en samhällsbyggande och samhällsbärande funktion. 
Ett sätt att lösa miljöproblematiken genom insatser i skolan kan vara att sluta sig samman med 
andra och sträva mot att uppfylla delade miljömål. Det finns idag flera sätt att utreda efter vilka 
normer man kan studera, förstå och utveckla formerna för grupparbete. Mänskliga kvaliteter 
som generositet, uppmärksamhet, uthållighet och engagemang står opposition till kvantiteter 
som snabbhet, makt, vilja och nyhet. För att beskriva mänskliga motiv och handlingar måste 
man förstå instrumentet, i det här fallet språkets möjligheter och begränsningar. Vid 
grupparbete erbjuder orden en förenkling av ambitioner och verksamheter. Konkret och direkt 
handling kan i sådana situationer vara en väl så effektiv åtgärd som medierade dokument. 
Många gånger talar vi om att förstå (miljö)problematiken och sedan nöja oss med det. Vad 
betyder uttrycket ”jag hör vad du säger”. 
 
Jag är biologilärare och undervisar i biologi i årskurs 6 - 9 på en grundskola i Norrbotten. Innan 
jag valde att bli lärare studerade jag i Tyskland och Sverige för att erhålla kandidat- och 
masterexamen i Biologi. Framförallt Mastersprogrammet var inriktat mot ekologi och 
förvaltning av naturresurser. Efter flera år av arbete inom forskning och förvaltning bestämde 
jag mig för att utveckla mina pedagogiska kunskaper och studera vidare till lärare. Här beskriver 
jag ett utvecklingsarbete som jag genomförde i samband med en verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) på Luleå tekniska universitet.  
 

Genomförande 
 
Syftet med projektet är att undersöka elevernas och lärarens upplevelser av kooperativa 
lärandesituationer i biologiundervisning. Olika implementeringsförsök påverkar elevernas 
upplevelse av trygghet, delaktighet, ansvar och samarbete vid utvecklingen av ämneskunskaper. 
24 elever gick andra året av Naturvetenskapsprogrammet. Jag genomförde projektet inom 
ramen för undervisning kring temat ekologi och hållbarhet. Samhället strävar efter att bygga 
upp en hållbar framtid för kommande generationer efter sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarhetsaspekter. Kunskapsförmedling kring ekologisk hållbarhet ger ämnet Biologi en 
särställning och en viktig samhällsfunktion. Jag genomförde ett grupparbetsprojekt inom 



nämnda områden. En erfarenhet är att strävan efter ett hållbart samhälle kräver delaktighet, 
diskussions- och samarbetsfärdigheter hos lärare och elever.   

 
För att få inblick i elevernas upplevelser av olika grupparbeten valde jag elevenkäter som metod 
för att samla data. Efter varje grupparbetsmoment fick elever tid att fylla i enkäten. Den bestod 
av 14 påståenden som eleverna tar ställning till. Svarsalternativen består sex nivåer på en skala, 
från “instämmer helt” till “instämmer inte alls”. Dessa påståenden var formulerade utifrån 
dimensionerna trygghet, delaktighet, samarbete, ansvar, motivation och utveckling av 
ämneskunskap. Dimensionerna är baserade på forskningsresultat angående effekter av 
kooperativt lärande i grupp.  
 
Att använda enkäter istället för intervjuer ger flera fördelar. Jämfört med intervjuer kan 
användning av enkäter utesluta en så kallad intervjuareffekt. Studier i Bryman (2018) visar hur 
direkt konversation och närvaro av en intervjuare påverkar de intervjuade personernas svar. 
Frånvaron av en intervjuare medför nackdelar, t ex att respondenterna går miste om hjälp när 
de har svårt att förstå frågorna. För att minimera de negativa effekterna formulerade jag 
enkätfrågorna på ett tydligt och enkelt sätt. Vid första tillfället gick jag igenom och förtydligade 
påståenden i enkäten. På så sätt kunde jag undanröja risken för en fördröjningseffekt och hjälpa 
elever som hade svårigheter med formuläret. Vidare möjliggör användning av enkäter 
anonymitet. Detta värderade eleverna högt, eftersom det kan vara känsligt för elever att besvara 
frågor kring egna och kamraternas prestationer.  
 
Jag använde en annan samhällsvetenskaplig metod för att samla data och dokumentera min syn 
på utvecklingsarbetet. Deltagande observation blev mitt givna val eftersom jag agerade både 
lärare och observatör i projektet. Deltagande observationer medför fördelar när det gäller att 
studera elevernas beteende enskilt och i grupp. Observationerna gör det möjlighet att bevara 
gruppens naturliga miljö. Metoden ger inblick i social interaktion mellan gruppmedlemmarna 
(Descombes, 2018). Fokus i mitt arbete är att bilda mig en uppfattning av elevernas och lärarens 
synsätt. Jag vill också synliggöra grupparbetets betydelse för elevernas kunskapsutveckling.  
 
Vid varje grupparbetstillfälle använde jag ett schema för att strukturera observationerna och 
öka jämförbarheten mellan lärandesituationerna (Bryman, 2018). Schemat fungerar som mall 
för registrering av observationer och underlättar analys av resultaten. Jag strukturerade 
observationsschemat i samklang med elevenkäten. Jag anlade samma övergripande kategorier, 
dvs nyckelorden trygghet, delaktighet, samarbete och ansvar, motivation och utveckling av 
ämneskunskap, för att styra och strukturera observationerna. Jag skrev ned intryck som 
provisoriska, kortfattade anteckningar i samband med mina iakttagelser. Dessa kompletterade 
jag vid ett senare tillfälle med fullständiga noteringar.  
 

Grupparbeten 
En introduktionslektion föregår varje grupparbetsmoment. Under lektionen förklarar läraren 
viktig bakgrundsinformation och nyckelbegrepp. Eleverna får tydliga instruktioner i muntlig 
och skriftlig form. De får även information om uppläggets praktiska detaljer, så som 



gruppindelning, tidsschema och grupprumsfördelning. Jag klargör målet med grupparbetet 
inför varje ny lärandesituation.  
 
1 - Östersjön och miljögifter  
Eleverna ska söka upp information om ett avgränsat område och svara på frågor relaterade till 
ämnet miljögifter och människans påverkan i Östersjön. Indelningen sker först i de självvalda 
grupperna, där alla jobbar med samma uppgift. Efter 30 minuter bildar vi nya tvärgrupper där 
en till två elever från den första gruppen träffade två till tre elever från de övriga grupperna. I 
tvärgrupper ska eleverna förklara just deras uppgift för de resterande gruppmedlemmarna. 
Dessa ska i sin tur föra anteckningar om ny information. Utöver en gemensam muntlig 
sammanfattning får eleverna återkoppling i form av skriftliga kommentarer i ett Word-
dokument. 
 
2 - Vetenskaplig rapport Norra Hamn 
Andra grupparbetsmomentet bestod av en större uppgift. Den sträckte sig över tre lektioner och 
omfattar 200 minuter. Läraren hjälper eleverna att skapa självvalda grupper. Uppgiften är att 
eleverna ska skriva en vetenskaplig rapport om resultat från undersökningen av ett givet 
vattendrag. Grunderna för arbetet har eleverna utfört i ett tidigare skede. Man undersöker 
parameter som pH, temperatur, konduktivitet, siktdjup och planktonsammansättning. 
Rapporten innehåller en teoretisk del där eleverna visar sina kunskaper om hur de olika 
parametrarna påverkar tillståndet i vatten. Eleverna redogör också för olika biologiska fenomen, 
såsom cirkulation under olika årstider, övergödning och försurning. Vidare presenterar eleverna 
resultat i tabellform och skriver en diskussion där de tolkar sina resultat utifrån de teoretiska 
aspekter som de redogjort för i ett tidigare skede. Även här får eleverna återkoppling i form av 
skriftliga kommentarer i ett Word dokument.  
 

3 - Populationsekologi (skattning av population) 
Tredje grupparbetet är en laborativ uppgift, där eleverna skulle testa två olika vetenskapliga 
metoder för att skatta populationsstorlekar. De lärarvalda grupperna består av två elever och 
experimentet sträcker sig över en lektion (80 min). Eleverna använder en bricka med inritade 
rutor och torkade ärtor för att simulera individer av en viss population i ett visst område. 
Eleverna testar provrutemetoden och fångst-, återfångst metoden med hjälp av gröna ärtor. De 
skattar slutligen den totala populationsstorleken med hjälp av statistiska modeller och metoder. 
 

4 - Populationsutveckling (älgleken) 
Den sista lärandesituationen pågår under en lektion (60 min) och består av en praktisk del i 
helklass och ett kortare arbete i par. Den praktiska delen genomför eleverna utomhus. Klassen 
delar man i “älgar” och “resurser” för att simulera hur en älgpopulation beroende på tillgång 
till naturliga resurser kan växa under flera generationer. Efter utomhussimulation analyserar 
eleverna resultatet i grupp. Uppgiften är att skriva en graf som visar populationskurvan i 
kalkylprogrammet Excel. Eleverna ska också förklara förändringen av populationen under tiden 
med hjälp av teoretiska modeller och begrepp som utgjorde en del av en tidigare lektion. 



Läraren avslutar lektionen med en sammanfattning och genomgång av elevernas svar på 
frågorna.  

 
Datainsamling och nyckelord   
Elevenkät 
Trygghet bildar en egen punkt eftersom begreppet ger en grundläggande förutsättning för alla 
andra punkter som man kan relatera till trivsel och positiv utveckling. Bara om eleven känner 
sig trygg i sin grupp kan hen få del av positiva effekter. Andelen elever som kände sig trygga i 
sin arbetsgrupp var mycket hög under alla fyra grupparbeten. Omkring 95 % av eleverna 
instämmer i hög utsträckning med påståendet ”jag kände mig trygg i min grupp”. En elev svarar 
att hen har känt sig otrygg vid ett tillfälle. 
 
Resultaten visar att eleverna känner delaktighet när de arbetar i grupp. Majoriteten av eleverna 
”instämmer helt” med påståenden kring deras och andras delaktighet och att vara uppmärksam 
och få uppmärksamhet från andra gruppmedlemmar. Grupparbete tre och fyra visar högst andel 
elever som instämmer i någon utsträckning. Alla elever kände sig delaktiga i gruppens arbete. 
I grupparbete tre och fyra är det bara en elev som kände att de andra i gruppen stod utanför 
gemenskapen eller att en annan gruppmedlem ignorerar hens åsikter.  
 
Elevernas motivation varierar mellan de olika arbetena. Som lägst instämmer 62 % av eleverna 
i att arbetet är motiverade för att lära sig om det studerade området i ett grupparbete och som 
högst 79 % i ett annat grupparbete. Även här finner man spridning över de tre ”instämmer-
alternativen”. Eleverna verkade i hög grad hålla med om att grupparbeten är roliga. Eleverna 
värderar det tredje grupparbetet högt. Även sammanfattningen av resultaten i kategorin ansvar 
och samarbete visar majoritetens positiva ställningstagande. Eleverna verkar uppskatta sig 
själva som mest aktiva under grupparbete fyra. Här instämmer samtliga med påståendet ”Jag 
var aktiv och tog mitt ansvar i gruppen”. Tydligt blir dock också att elevsvaren är mer samfällda 
när de ska värdera sin egen aktivitet än när de ska bedöma andras insatser.  
 
Under kategorin ”utveckling av ämneskunskap” visar elevsvaren stor spridning. Många elever 
instämmer med påståenden i ”någon utsträckning” men det handlar om en lägre procentsats 
än vid de andra kategorierna. Majoriteten av eleverna kände att de kunde förklara ett begrepp 
eller samband för en gruppmedlem och att de även fick hjälp av någon annan i gruppen att 
förstå ett visst begrepp eller samband. Procentuellt är andelen elever som håller med om 
nämnda påståenden högst vid det första grupparbetet. Räknar man ihop andelen elever som 
instämmer med påståendet ”Jag tror att jag har lärt mig mer genom att arbeta i grupp än om 
jag hade arbetat för mig själv” ser man att många studenter instämmer under det tredje 
grupparbetet. Majoriteten av eleverna verkar trivas. De känner sig trygga i olika 
konstellationer. Eleverna verkar vara delaktiga i gruppernas arbete. De tar ansvar och lyssnar 
på varandra, men utvecklingen av ämneskunskaper verkar mindre tydlig och man ser stor 
spridning bland svaren.  
 
Trygghet 
Under alla grupparbetstillfällen kände sig de flesta elever trygga i sina grupper. Någon enstaka 
elev verkade obekväm med arbetet i grupp. Ofta handlade obehaget om samma elever, oavsett 



med vilka andra elever de samarbetade med. Tryggast verkade eleverna vara under grupparbete 
två där de mer eller mindre fick bestämma gruppernas sammansättning själva. Eleverna 
arbetade tillsammans under flera lektioner. Och även under det tredje grupparbetet verkade 
eleverna trygga. Även om jag fick intrycket att majoriteten av eleverna kände sig trygga under 
grupparbete fyra var det svårt för mig som lärare att avgöra graden av trygghet eftersom 
grupparbete fyra pågick under en kort tid, bara 25 minuter.  
 

Delaktighet 
Elevernas känsla av delaktighet var hög under alla grupparbeten. Eleverna verkade i stor 
utsträckning välkomna andra gruppmedlemmarnas olika åsikter och förklaringar. Detta var 
särskilt tydligt under grupparbete tre. Under grupparbete ett och två såg man hur enskilda elever 
valde bort att vara delaktiga i gruppens arbete. Både eleven, som väljer att blockera 
kommunikationen, och resterande medlemmar var medvetna om kamratens icke-deltagande. 
Men motsatsen hände också när en eller flera elever var så engagerade att de hela tiden ledde 
gruppens kommunikation framåt. Deras engagemang resulterade i att enskilda elever hamnade 
i skuggan och blev utestängda från samtalet. En väldigt aktiv och engagerad elev verkade tycka 
att alla är delaktiga i gruppens arbete. Eleven som hamnade i skuggan kände sig precis som 
man kan vänta sig, dvs mindre delaktig i arbetet än de övriga eleverna. 
 

Ansvar och samarbete 
En majoritet av eleverna verkade ta ansvar för gruppens samarbete och resultat. Iögonfallande 
var att ansvarskänslan hos eleverna tycktes vara störst under grupparbete tre, där eleverna 
jobbade två och två med en praktisk uppgift. Under grupparbetstillfälle två, där eleverna 
samarbetade under flera lektioner, kunde man observera hur flera elever visade bristande 
ansvarskänsla. Men samarbetet verkade ändå överlag att fungera bra. Och det fanns stor 
variation i grupperna rörande i vilken utsträckning man utnyttjade medlemmars gemensamma 
kompetens. Det som hindrade samarbetet var elever som på egen hand drog sig tillbaka. De 
samarbetade bara när det var absolut nödvändigt, t ex på grund av uppgiftens utformning. En 
sådan grupp var mer benägen att dela upp uppgiften i mindre delar. De enskilda medlemmarna 
jobbade med uppgifterna individuellt istället för att jobba tillsammans och med hela uppgiften. 
Även de elever som styrde gruppkommunikationen försvarade samarbetet genom att avstå från 
att utnyttja hela gruppens kompetens på ett balanserat och likvärdigt sätt. 
 
Motivation 
Ur ett lärarperspektiv verkar motivationen under de olika gruppaktiviteterna vara hög. Jag 
observerade dock stor skillnad mellan eleverna. De som visade svag motivation verkade kunna 
motstå erbjudanden om samarbete från motiverade elever. Mindre motiverade elever i en grupp 
verkade också kunna sänka de andra medlemmarnas motivationsnivå. Tydligt var att 
motivationen var som högst under grupparbete tre. Under detta grupparbete, men även under 
den praktiska helklassövningen i grupparbete fyra, verkade eleverna glada och skrattade 
mycket. Flera elever verkade däremot tycka att de teoretiska uppgifterna under grupparbete två 
var spännande och roliga. Även grupparbete ett bestod av en teoretisk uppgift. Här var elevernas 
motivation något högre än under grupparbete två. 



 

Utveckling av ämneskunskap 
Arbete med begrepps- och sambandsförklaringar innebär att man ska kunna förstå innebörden 
av olika samband och begrepp med hjälp av andra gruppmedlemmar. Man ska även själv kunna 
hjälpa en annan gruppmedlem. Eleverna diskuterade enskilda begrepp men även olika samband 
under grupparbete ett, två och fyra. Men i grupparbete tre handlade samtalet nästan uteslutande 
om utförande, resultat och konsekvenser av den praktiska uppgiften. Under grupparbete tre 
hade eleverna ihållande, livliga diskussioner och reflektioner kring lektionens uppgifter. Jag 
upplevde även tryggheten, delaktigheten, ansvaret och motivationen som hög under detta 
moment, ett tecken på att eleverna utvecklade sina ämneskunskaper. 
 
Efter grupparbete ett, tre och fyra genomförde jag en sammanfattning i helklass för att visa 
vilken kunskap eleverna hade inhämtat och vilka delar de hade svårt att förstå. Överlag verkade 
eleverna ha tillgodogjort sig de begrepp och samband som de skulle. De som var aktiva under 
grupparbetet kom ihåg snabbt och kunde förklara begrepp och samband på ett nyanserat sätt 
under sammanfattningarna. Eleverna kom ihåg mycket av uppgiften under sammanfattningen 
efter det laborativa grupparbetet. Vad det gäller grupparbete två visade den utförliga skriftliga 
rapporten som eleverna skrev att de kunde tillgodogöra sig specifik ämneskunskap. Den 
absoluta majoriteten av eleverna hade tillägnat sig relevanta kunskaper på hög nivå. Eleverna 
har lärt sig mycket under de moment där samarbete var påtvingat och nödvändigt på grund av 
uppgiftens utformning. Under grupparbetena, men även under de övriga lektionerna, gjorde jag 
en observation: Många elever verkade förknippa grupparbete med att lära sig sociala 
färdigheter, t ex att lyssna, organisera och samarbeta i grupp.  

 

Elevernas och lärarens upplevelser 
Samstämmigheten bland eleverna och mellan eleverna och lärarens observationer är hög för 
sociala aspekter som delaktighet, trygghet, ansvar och samarbete. I samband med motivation 
och utveckling av ämneskunskaper visar undersökningen att det finns stora individuella 
skillnader bland eleverna. En överblick över undersökningen visar samstämmighet mellan 
lärare och elever med ämneskunskap i botten och trygghet i toppen. 
 
Trygghet 
Elevernas upplevelser av trygghet stämmer med lärarens observationer. Jag hade dock bedömt 
tryggheten en aning högre under grupparbete två och tre. Vidare ser man att det är väldigt lite 
spridning bland svaren. Detta visar stor samsyn bland eleverna angående aspekter på trygghet. 
 

Delaktighet 
Även vad som gäller delaktighet stämmer mina observationer med elevernas syn på delaktighet. 
Enkäterna visar liknande resultat som under rubriken trygghet. Också här är spridningen liten, 
vilket tyder på god samstämmighet bland elevernas svar.  



 

Motivation 
Enkätsvaren visar stor variation i elevernas motivation. Även om majoriteten anger att de kände 
sig motiverade i viss utsträckning visar svaren stora individuella skillnader. Ur ett 
lärarperspektiv uppfattade jag att elevernas motivation var hög under de praktiska delarna av 
grupparbete tre och fyra, åtminstone om man jämför med de andra två grupparbetena. Denna 
avvikelse kan grunda sig i begreppets komplexitet. Det är svårt för en utomstående att se en 
elevs motivation. Enligt Jenner (2004) består motivation av en inre drivkraft, elevens mål och 
en vilja att lära. Kvaliteter som konkretion och tydlighet sätter igång elevens handlande. Den 
andra aspekten avser yttre lärandemål, omgivningens förväntningar och stöd. Samverkan 
mellan dessa faktorer skapar motivation. För en lärare är elevens inre motivation svår att 
observera. Med otillräcklig yrkeserfarenhet är det alltså lättare att misstolka något annat attribut 
för motivation. Tvärtom kan även eleverna ha upplevt svårigheter med begreppet och tolkat det 
olika. Motivation är en kvalitet med situationsberoende, individuell och ombytlig karaktär. 
Sådana faktorer gör variationen i enkätsvaren mindre förvånande.  
 

Ansvar och samarbete 
Liksom för trygghet och delaktighet ligger mina egna observationer i linje med elevernas 
intryck. Under grupparbete tre uppskattade jag elevernas ansvarstagande och samarbete högre 
än eleverna själva. Bland elevsvaren ser man en något större spridning än under kategorierna 
trygghet och delaktighet. Här skiljer sig alltså elevernas åsikter mer från varandra. Svaren 
avviker i högre grad när elever ska bedöma de andra medlemmarnas ansvarstagande än när de 
ska skatta sin egen insats. Forslund Frykedal (2008) beskriver ansvarstagande som något 
situationsberoende kvalitet som hänger ihop med elevens individuella ambitionsnivå. Detta 
betyder också att ansvarstagande hos en elev med låg ambition som gör sitt bästa, kan upplevas 
som lågt av en annan elev med hög ambition. Enkätresultaten visar att eleverna upplever andras 
ansvarstagande väldigt olika.  
 

Utveckling av ämneskunskap 
Att utvärdera utvecklingen av elevernas ämneskunskap låter sig knappast göras med den här 
undersökningens upplägg. Observationerna och elevsvaren ger en generell inblick i denna 
kategori. Elevsvaren har stor spridning över de olika svarsalternativen jämfört med andra 
kategorier. Även mina egna observationer tyder på stora individuella skillnader. Medan 
eleverna verkar ha problem med att se skillnader mellan de olika grupparbetena fick jag 
intrycket att en stor andel av eleverna har utvecklat sina ämneskunskaper under lektionstiden 
vid grupparbete tre. Denna uppgift var praktiskt lagd och innehöll bara ett mindre antal nya 
begrepp. Dessa förhållanden underlättar för eleverna att tillgodogöra sig begrepp och kunskaper 
kopplat till dem.  
 
En möjlig förklaring att tendenser som jag kunde se verkar vara svårupptäckta kan vara 
elevernas svårigheter att bedöma sin egen kunskap och att sätta den i relation till 
kunskapsmålen. God självbedömning är en framgångsfaktor för att eleven ska förstå sina 
resultat och lärarens återkoppling och därmed nå de fastställda kriterierna och målen (Hult & 



Olofsson, 2011). Självbedömning kan ha positiv effekt på elevens självförtroende, motivation 
och ansvarstagande. Det är ett redskap för personlig utveckling som leder till livslångt lärande 
(Jönsson, 2011). Eleverna behöver träning i självbedömning. Kanske fick mina elever för lite 
vägledning för att kunna granska sitt eget arbete och kunskaper.   

 
Implementeringsformer 
Överlag verkar alla genomförda grupparbeten ha gett positiva effekter i fem identifierade 
kategorier. Det finns inga extrema skillnader mellan implementeringsformerna. Men eleverna 
verkar nå störst framgång i grupparbete tre. De konkreta övningarna bestod här av en laboration 
i kombination med korta teoretiska beräkningar av populationsstorlekar. Fortsättningsvis 
analyserar jag marginella skillnader mellan implementeringsförsöken kategori för kategori.  
 

Trygghet 
Trygghet är en grundläggande förutsättning för att elever ska tillägna sig kunskap, särskilt under 
grupparbete. Trygghet är viktigt även under andra lärandesituationer (Håkansson & Sundberg, 
2012). Att eleverna i stor utsträckning angav att de kände sig trygga är positivt. Deras svar 
indikerar att de har haft rätt förutsättning för kooperativt lärande. Att eleverna kände sig lika 
trygga i självvalda och lärarvalda grupper kom som en överraskning. Men jag blev uppmärksam 
på detta fenomen redan under mina deltagande observationer. Jag hade räknat med att eleverna 
skulle känna sig trygga i sina ”kompisgrupper” eftersom de värdesätter kombinationen vänskap 
och medlemskap. Arbete i en sådan grupp erbjuder en trygg miljö (Heintz, 2018). En tänkbar 
förklaring till att resultatet visar små och vaga skillnader mellan grupparbeten kan bero på 
klassens sociala struktur och gruppdynamik. Eleverna verkade komma väl överens med 
varandra. Det fanns visserligen kompisgrupper i vilka eleverna arbetade om de fick välja själva. 
Men de arbetade gärna med någon annan i klassen om de blev ombedda att göra det.  
 

Delaktighet 
Elevernas svar på enkäter och observationer tyder på något förhöjd delaktighet i grupparbete 
tre och fyra. En möjlig förklaring kan vara skillnaden i gruppsammansättning. Inom kooperativt 
lärande menar man att lärarvalda grupper är att föredra. Elevvalda grupper medför en risk att 
en del elever hamnar utanför gemenskapen, något som kan skapa koncentrationsproblem 
(Fohlin et al., 2018). Grupparbete tre och fyra utförde eleverna i lärarvalda grupper. 
Delaktigheten var generellt sett hög i både lärarvalda och elevvalda grupper. Det positiva 
utfallet kan bero på klassens sociala struktur. Eleverna har ett gott samtalsklimat och bra 
samanhållning, faktorer som gör det lätt för läraren att lyckas med gruppindelningen. Det 
positiva utfallet kan även bero på skillnaden i gruppstorlek. Denna påverkar hur många 
medlemmar som kan vara aktiva samtidigt. Fördelningen påverkar hur individerna utvecklar 
sitt lärande. När gruppen består av två elever borde båda vara aktiva och delaktiga i 
diskussioner. Höjer man antalet gruppmedlemmar till fler än fyra minskar individens aktiva 
taltid och många elever blir tysta lyssnare. Detta resulterar i låg delaktighet och en ineffektiv 
lärandesituation. Ju färre gruppdeltagare desto svårare blir det också för enskilda elever att 



”gömma” sig (Fohlin et al., 2018). Slutsatsen blir att gruppstorleken kan ha haft betydelse för 
individernas delaktighet i grupparbetet.  
 
 Uppgiftens utformning är avgörande för hur elevernas delaktighet i grupperna utvecklar sig. 
Uppgifternas utformning är avgörande för ett fungerande och lärorikt grupparbete. Grupparbete 
tre och fyra innehöll praktiska moment. Att det undersökande och forskande förhållningssättet 
under praktiska moment har positiva effekter på elevernas utveckling är utrett. Den 
amerikanska didaktikern John Dewey revolutionerade ett pedagogiskt synsätt med uttrycket 
”learning by doing”. Dewey såg metoden som ett verktyg för att anpassa skolarbetet till elever 
med olika förutsättningar. Metoden var ett redskap för att göra undervisningen elevcentrerad. 
Detta synsätt präglade framförallt undervisningen i naturvetenskapliga ämnen (Säljö, 2017). 
Praktiska moment, i synnerhet de som äger rum utomhus, bidrar även till att eleverna känner 
delaktighet. Anledningen är att de får möjlighet att generera egna upplevelser (Szczepanski & 
Dahlgren, 2011). Även Fohlin et al. (2018) uppmärksammar gynnsamma lärandeeffekter av 
praktiska moment på grund av att eleverna får möjlighet att skapa positiva upplevelser 
tillsammans med andra. Den höga andelen av praktiska uppgifter under arbete tre och fyra kan 
varia en viktig förklarning till elevernas och mina observationer angående delaktigheten. 
 
Det finns ytterligare en aspekt i samband med uppgiftens utformning som stöder resultaten. 
Framförallt uppgiften under grupparbete tre, men delvis även under arbete fyra, var arbetet 
utformat för att skapa diskussion i grupperna. Eleverna behövde överväga olika 
tillvägagångssätt tillsammans. Och de skulle omedelbart omsätta sina tankar i praktiken. Alla 
gruppmedlemmars tankar var alltså av betydelse. Dessa förhållanden och mina instruktioner 
krävde närvaro och delaktighet. Med tanke på observationer och elevernas respons verkar jag i 
vissa lärandesituationer ha skapat en situation där eleverna är positivt ömsesidig beroende av 
varandra. Flera författare framhåller detta som en nyckel till att skapa kooperativa 
lärandesituationer, t.ex. Hammar Chiriac & Hempel, (2013) och Fohlin et al., (2018) 
 
Även om den i överlag positiva responsen från eleverna och mina egna observationer är 
glädjande, måste man notera att en eller möjligen två elever kände att andra i gruppen undvek 
att ta ansvar för arbetet. Hammar Chiriac & Hempel (2013) beskriver fenomenet som kallas 
social loafing. Det är vanligt att vissa elever ägnar sig åt sådant negativt beteende. En social 
loafer är en gruppmedlem som använder sig av gruppens gemensamma resurser utan att själv 
bidra. Jag observerade detta beteende under grupparbete ett och två där gruppen bestod av tre 
till fyra elever. Gruppstorleken kan utgöra en del av förklaringen eftersom ett flertal andra 
medlemmar kan ge den enskilda individen en känsla av anonymitet. Detta visar vikten av att 
förstå grupprocesser som uppstår under kooperativa lärandesituationer. Både att förhindra 
uppkomsten av icke önskvärda grupprocesser och att känna igen och hantera dem när de har 
uppstått är en viktig del i lärarens roll som ledare vid grupparbeten. Det är som i fallet med 
social loafing viktigt att veta att ett beteende kan uppstå på grund av bristande intresse och 
motivationen för uppgiften. Men utfallet beror lika ofta på hur väl gruppmedlemmarna känner 
varandra (Hammar Chiriac & Hempel, 2013). För att avgöra i vilken utsträckning social loafing 
är ett problem ur elevernas synvinkel hade jag varit tvungen att använda personliga istället för 
anonyma enkäter och enskilda intervjuer. Social loafers är oärliga mot sig själva. De överskattar 



egna förmågor och därmed värdet av delaktighet i arbetet. Med kunskap om dessa samband kan 
man förbättra utformningen av uppgiften och strukturen på arbetet för att optimera elevernas 
lärande och utveckling. Även om det i det specifika fallet bara handlar om några få elever måste 
man reflektera över förbättringsmöjligheter med tanke på att styrdokumenten gör det tydligt att 
läraren ska möta alla elevers behov.  
 

Motivation 
Elevernas känsla av delaktighet påverkar elevernas motivation till lärande (Fohlin et al., 2018). 
Jag hade följaktligen förväntat mig att se samband mellan kategorierna. Men medan 
delaktigheten över lag är mycket hög och skiljer sig något mellan praktiska och teoretiska 
uppgifter misslyckades jag med att finna ett liknande mönster angående motivation. Även om 
eleverna anger i hög utsträckning att grupparbete tre och fyra var roliga, visar motivationen inte 
denna trend. Utan att kunna ange ett tydligt mönster visar elevsvaren hur individuellt elevernas 
resultatfokus är. I en sammanfattning av tidigare forskning konkluderar Selberg (2001) att 
möjligheten till påverkan av undervisningens innehåll och arbetsmetoder är en betydelsefull 
faktor för att nå hög studiemotivation. Även läroplanen fastslår att ett av undervisningens mål 
ska vara att motivera elever till livslång lärande. Selbergs sammanfattning visar dock att 
eleverna fortfarande har liten grad av inflytande i undervisningen. I samklang med gällande 
kursmål och kunskapskrav har jag utformat grupparbetsuppgifterna i min lektionsserie för att 
väcka intresse hos eleverna och möjliggöra kunskapsutveckling genom kooperativt lärande. 
Eleverna utövade däremot lite inflytande på uppgiftens utformning eller tillvägagångssätt under 
arbetet. En högre grad av elevinflytande hade förmodligen kunnat leda till bättre och mindre 
spridda resultat.  
 
Under mina observationer tyckte jag att eleverna visade stort intresse och motivation för 
gruppuppgifterna tre och fyra. Även detta resultat skulle man delvis kunna förklara genom 
uppgiftens utformning. I grupparbete tre och fyra kombinerade eleverna verklighetsnära 
uppgifter med praktisk användning. Detta faktum verkar ha motiverat en något större del av 
eleverna jämfört med de mer teoretiska uppgifterna under grupparbete ett och två. Även här 
ligger, som tidigare beskrivet, Deweys synsätt till grund för elevernas lärande.  
 

Ansvar och samarbete 
Den höga delaktigheten i alla grupparbeten är en indikator på att medlemmarna samarbetade. 
Men det är först observationer och enkätresultat för rubriken ansvar och samarbete som ger 
inblick i detta område. I samband med kooperativt lärande visar som sagt flera författare hur 
viktiga lärarvalda grupper är. Brent och Felder (2001) visar att de starkaste eleverna söker sig 
till varandra om de får välja grupper. De lämnar därmed de svaga eleverna i en egen grupp. 
Detta kan resultera i att svaga elever drar ner varandra. Det kan uppstå konkurrens och 
följaktligen mer individuellt arbete i grupper med starka elever. Med tanke på denna teori skulle 
man förvänta sig att se en högre grad av samarbete och ansvarstagande inom de lärarvalda 
grupperna under grupparbete tre och fyra. Även om mina observationer tyder på att 
ansvarstagande och samarbete faktiskt var högt under grupparbete tre saknar jag stöd för att 
kunna återföra dessa omständigheter till Brent och Felders (2001) teori.  



 
Forslund Frykedals (2008) beskriver gruppmedlemmarnas ansvarstagande som en 
platsberoende egenskap. Den hänger ihop med individuella ambitionsnivåer. Enligt Brent och 
Felder (2001) skulle elevvalda grupper vara mer homogena och bestå av elever med liknande 
ambitionsnivåer. Lärarvalda grupper tenderar att vara heterogena. Kopplar man ihop detta med 
Forslund Fyrkedals resonemang skulle de lärarvalda grupperna ge upphov till missnöje och en 
låg grad av ansvarstagande och samarbete. Orsaken skulle vara att de olika ambitionsnivåerna 
i en sådan grupp utgör en försvårande faktor för eleverna. Men sådant utfall lyste med sin 
frånvaro i min undersökning.  
 
Eftersom ansvarstagande och förmåga att samarbeta är nära kopplade fenomen till elevernas 
ambitionsnivå är det relevant att ta valet av gymnasieprogram i beaktande. Alla elever som 
deltog i undersökningen gick på ett naturvetenskapligt program. Studier visar att elevens 
ambitionsnivå är en av flera faktorer som styr vilket program eleven väljer på gymnasiet 
(Hagström, 1999). Man genomförde en undersökning även i Biologi, ett kärnämne på det 
naturvetenskapliga programmet. Detta förhållande indikerar att elever som besvarade enkäterna 
ingår redan från början i en grupp där klasskamraterna har höga ambitioner och ett starkt 
intresse för ämnet. Detta visar sig indirekt i de positiva resultaten angående ansvarstagande.  
 
Vidare kunde jag observera svängningar i individernas ansvarstagande under det långa 
grupparbetet. Utformningen av elevenkäten gör att jag missar möjligheten att analysera 
förändringar i ansvarstagandet under arbetets förlopp och sett ur ett individuellt elevperspektiv. 
Forslund Fyrkedal (2008) beskriver hur ansvar kopplat till individens ambitioner, kan variera 
hos en och samma elev under grupparbetets gång. Detta stöder mina observationer. På grund 
av tidsaspekten fanns det utrymme för uppkomsten av grupprocesser, ett tema som faller under 
kategorin delaktighet. Även dessa kan lärare påverka elevens individuella ansvarskänsla, menar 
Hammar Chiriac & Hempel, (2013).   
 
Ansvar och samarbete styrs av samma element och påverkansfaktorer som delaktighet. Detta 
förhållande beskriver på vilket sätt gruppstorlek och utformningen av uppgiften utgör väsentliga 
delar i förklaringsmodellen. Som jag har framställt förhållandet flera gånger är nyckeln till ett 
fungerande samarbete ett positivt ömsesidigt beroende mellan eleverna. Ju färre gruppdeltagare 
desto mer aktiva är varje medlem. Ett sådant förhållande leder till hög grad av samarbete och 
underlättar lärarens ansträngningar att skapa ett positivt ömsesidigt beroende (Fohlin et al., 
2018). Under grupparbete ett observerade jag att eleverna med låg trygghet och delaktighet i 
gruppen delade upp uppgiften mellan varandra. Detta resulterade i svagt samarbete, tyvärr 
arbete i grupp snarare än arbete som grupp. Hammar Chiriac & Hempel (2013) beskriver 
förhållandet som ett vanligt problem i skolan. Även om uppgiftens utformning i grunden är 
konjunktiv eller additiv kan eleverna fortfarande välja att hantera utformningen som 
komplementär. Det finns flera anledningar till att elever väljer att göra så. Deras val kan grunda 
sig i oförutsedda grupprocesser, eller tyder på att eleverna saknade förutsättningar för att känna 
sig trygga, delaktiga och motiverade. Nämnda faktorer är bara några möjliga förklaringselement 
i ett större sammanhang. Komplexa processer föregår ansvarstagande och samarbete. 



Processerna kan knappast klarlägga endimensionella förklaringsmodeller. Analysen av arbetets 
resultat understryker vikten av att räkna in flera aspekter i en analys. 
 

Utveckling av ämneskunskap 
Trygghet, delaktighet, motivation och ansvar och samarbete ligger till grund för utvecklingen 
av elevernas ämneskunskap i Biologi. Jag förväntade mig att svaren i denna kategori skulle stå 
i samklang med de andra kategorierna. Påståendet ”Grupparbetet har hjälpt mig att formulera 
mina nya kunskaper i ord” är tydligt formulerat men kräver reflektion från eleven. Att fylla i 
enkäten i slutet av lektionen kan medföra att eleven mentalt redan har avslutat lektionen och 
lägger mindre tankekraft på en sådan reflektion. För vissa kan det även gå en viss tid tills 
informationen har ”sjunkit in”. Tiden mellan inlärningssituationen och en situation där eleverna 
ska formulera sin kunskap i ord kan vara betydligt längre än tiden eleverna fick mellan 
utförandet av grupparbetet och ifyllande av enkäten.   
 
Jag observerade ihållande bra begrepps- och sambandsförklaringar under alla grupparbeten. 
Mina observationer och elevernas frågor under enkätbesvarandet tyder på att de riktade in sig 
på begrepp snarare än samband. Detta val kan förklara varför eleverna tyckte att arbetet gick 
bra under den teoretiska uppgiften med många nya begrepp istället för under de mer praktiska 
uppgifterna där fokus ligger på förståelse av samband. Detta förhållande kan visa att 
formuleringen var alltför onyanserad för att fånga upp skillnader mellan grupparbetens olika 
ändamål. Jag saknar argument för att visa en linjär korrelation mellan övriga kategorier. 
Utvecklingen av ämneskunskaper visar hur komplext individens lärande är. Utöver de 
undersökta faktorerna finns det flera aspekter som spelar in för att visa hur elevernas arbete 
utvecklar sig. 
 
Jag iakttog att en större andel elever har utvecklat ämneskunskap under lektionstiden vid 
grupparbete tre. Liksom i alla andra kategorier kan även här utformningen av uppgiften utgöra 
en del i förklaringen till att jag tyckte mig se en särskilt snabb utveckling av ämneskunskap 
under grupparbete tre. Laborationer är en given del av de naturvetenskapliga ämnena. Under 
laborationer lär sig eleverna detaljer som de saknar möjlighet att ta till sig under en teoretisk 
lektion. Vidare var uppgiften i större utsträckning än de andra konstruerad så att det krävdes 
diskussion bland medlemmarna för att lösa problemet. Detta ledde till stor delaktighet och ett 
ömsesidigt positivt beroende vilket möjliggjorde kooperativt lärande och därmed utveckling av 
individuell ämneskunskap i Biologi. På så sätt verkar det självklart att eleverna i stor 
utsträckning valde en av de ”instämmer-alternativen” rörande grupparbete tre. Svaren gällde 
påståendet ” Jag tror att jag har lärt mig mer genom att arbeta i grupp än om jag hade arbetat 
för mig själv”. 
 
Några felkällor dök upp i samband med utformningen av t ex påståendet att jag har “lärt mig 
mer”. Uttalandet är problematisk i samband med analysen av enkätsvaren. Om eleverna väljer 
en av ”instämmer-inte-alternativen” betyder det knappast att de per automatik upplevde 
grupparbetet som sämre än individuellt arbete. Uttalandet kan även innebära att elever likställer 
de båda arbetsmetoderna, vilket knappast kan vara en negativ aspekt för en utvärdering av 



elevernas grupparbete. För framtida undersökningar borde detta påstående alltså vara mer 
nyanserat för att kunna fånga elevernas synpunkter med tydlighet.  
 
Vidare har gruppstorlek och gruppsammansättning betydelse för utvecklingen av 
ämneskunskap i Biologi. Fohlin et al. (2018) menar att gruppens storlek avgör hur elevens 
lärande sker och hur många som kan vara aktiva samtidigt. Ju mindre grupperna är desto lättare 
är det för läraren att identifiera gruppens svårigheter och ge stöd. Riktat stöd och handledning 
ger goda förutsättningar för elevernas lärande. Många forskare är eniga om att heterogena, 
lärarvalda grupper leder till stark utveckling inom kooperativt lärande. Heterogena grupper 
främjar lärande eftersom de skapar fler möjligheter att lära av och hjälpa varandra. Man kan se 
elevernas olikheter som en tillgång snarare som ett hinder. Inte bara sammansättningen och 
storleken kan påverka inlärning, men även uppgiftens tidsaspekt. Kooperativt lärande som sker 
i tillfälliga grupper under några minuter upp till en lektion har fokus på lärandeobjekt. Formella 
grupper som arbetar med en uppgift under flera lektioner är inriktade mot att träna på social och 
känslomässig utveckling (Fohlin et al., 2018). Grupparbete tre varade under en lektion och 
lärarvada heterogena grupper bestod av två elever. Tillsammans utgör faktorerna ett viktigt 
delresultat i förklaringen av observationerna.  
 

Elevenkät och deltagande observation 
 
Mätte elevenkätens påståenden det som var avsett att mäta? Elevernas respons på påståendet 
”Efter grupparbetet kände jag mig motiverad att fortsätta lära mig om ämnet/området” kan vara 
svår att förstå. Ett negativt svar från elevens sida innebär något annat än att eleven saknade 
motivation under arbetets gång. I själva verket frågar formulering snarare om eleven även efter 
genomfört arbete är motiverad att tillägna sig fördjupad kunskap i Biologi. Man skulle alltså 
kunna tyda det så att elever som instämmer med formuleringen är högmotiverade och 
intresserade av Biologi i en sådan utsträckning att de kan tänka sig att fortsätta på egen hand. 
Särskilt när det gäller elevernas bedömning av motivation och utveckling av deras 
ämnesspecifika kunskaper hade en tydligare, lätt begriplig formulering kunnat underlätta 
situationen för eleverna. Därmed hade de kunnat förändra resultatet av studien. Att enkäten 
bestod av så många påståenden kan ha påverkat resultaten negativt. Eleverna måste hålla fokus 
när de besvarar frågorna. En sådan situation kan ha varit utmanande för eleverna, särskilt som 
jag utförde undersökningen i slutet av lektionen. Bryman (2018) utpekar tydligheten i 
formuleringen och enkätens omfång som avgörande faktorer för en lyckad enkätstudie. Vidare 
har möjligheten att garantera anonymitet stärkt svarens sanningsvärde. Under studiens gång 
upplevde jag elevernas strävan efter anonymitet som något negativt. Möjligheten att följa 
enskilda elevers synpunkter rörande de olika implementeringsformerna hade dessutom gett ett 
unikt tillfälle att följa utvecklingen av en individanpassad och inkluderande undervisning.  
 
Som lärare tyckte jag mig se mönster som var dolda för eleverna. Men jag upptäckte flera 
mönster under mina observationer. Detta faktum bekräftar att deltagande observationer var ett 
passande metodval för den här studien. För starkare vetenskaplig förankring hade det varit en 



möjlighet att använda en extern observatör istället för att själv inta dubbla roller som lärare och 
observatör.   
 
Sammanfattande tankar 
Resultatet av min undersökning visar att lärarens och elevernas upplevelser av olika 
lärandesituationer överensstämmer. Samstämmigheten är stor när det gäller värdering av 
sociala aspekter som delaktighet, ansvar och samarbete. När det handlar om motivation och 
utveckling av ämneskunskap verkar lärare och elever ha olika synvinkel. Detta faktum 
understryker komplexiteten och individualiteten i ungdomarnas lärande och 
kunskapsutveckling. Resultatet visar bristande kunskap om elevernas självvärdering av deras 
ämneskunskap och deras utveckling.  
 
Kännedom om sin egen förmåga i förhållande till offentliga mål är en påverkansfaktor med stor 
effekt på elevens studieresultat (SKL, 2011). Förhållandet blir ännu mer betydelsefullt med 
tanke på läroplanens formuleringar kring elevernas lärande. Eleverna ska ta ansvar och skolan 
ska motivera till livslångt lärande. Eleven behöver en realistisk uppfattning om sin position i 
lärandeprocessen. Undervisningen ska ge eleverna utrymme så att de kan träna på att bedöma 
sig själva och kamraternas insatser.  
 
En återkommande faktor som verkade betydelsefull för resultatet är gruppsammansättningen. 
En aspekt som man skulle kunna utvärdera var att de självvalda grupperna var helt 
könshomogena. De lärarvalda grupperna var betydligt mer könsheterogena. Att utreda i vilken 
utsträckning samansättning av kön i en arbetsgrupp är avgörande för gruppens resultat och 
individernas utveckling skulle ge en intressant aspekt.  
 
Komplexiteten av resultatanalysen synliggör att det är en svår uppgift att utforma grupparbete 
så att det leder till delat samarbete och lärande. En rad faktorer måste man ta i beaktande vid 
planering, utförande och återkoppling. Intressant är att majoriteten av eleverna verkar ha haft 
positiva effekter av alla grupparbetssituationer även om det blev tydligt att bara vissa 
grundläggande kriterier för lärande i grupp var uppfyllda vid varje enskilt tillfälle. Detta faktum 
visar potentialen av den valda undervisningsformen. En annan möjlig slutsats man kan dra är 
att variation i undervisningen är viktigt. Alla lärandetillfällen var unika i sin utformning. De 
erbjöd eleverna en varierande och stimulerande studiemiljö. Variation i undervisningen är 
avgörande för att eleverna ska nå uppsatta och offentliga mål. Håkansson & Sundberg (2012) 
anser att variation är nyckeln till lärande. 
 
Det hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning Deweys ”learning by doing” har 
påverkat utvecklingsarbetets resultat. Likaså kunde det ha varit spännande att utreda vilka 
positiva effekter utomhuspedagogik kunde ha haft. Det hade varit spännande att analysera om 
delar av ”learning by doing” konceptet jämnade ut bristfaktorer för kooperativt lärande. Det är 
en fördel om eleverna får inskolning i en sådan lärandemetod. I den här studien hade man 
kunnat satsa på en djupgående inskolning, t ex i gruppdynamik. Inskolningen borde kunna 
resultera i att eleverna kan tillgodogöra sig fördelarna med kooperativt lärande (Gillies & 
Ashmen, 1996).  



 
Mitt arbete visar lärandeprocessens komplexitet. Utformningen av gruppuppgifterna var 
”öppen” och många faktorer förändrades samtidigt och kontinuerligt. Fokus på ett fåtal 
specifika faktorer skulle ge en nyanserad bild av elevernas utveckling. Den här undersökningen 
ger en värdefull inblick i elevernas upplevelser. Den skapar möjlighet för reflektion över 
undervisningen och öppnar en potential för förbättrade undervisningsmetoder.  
 

Epilog 
 
Ekologi och hållbarhet är aktuella betydelsefulla ämnen, ja de är avgörande för mänsklighetens 
framtid på jorden. Ett sätt att möta dagens och morgondagens miljörelaterade utmaningar kan 
vara att studera biologi och att analysera vad som sker när människor samarbetar i grupp. 
Biologiämnet har en särställning utifrån en samhällsbyggande och samhällsbärande funktion. 
Ett sätt att lösa miljöproblematiken genom insatser i skolan kan vara att sluta sig samman med 
andra och sträva mot att uppfylla delade miljömål. Det finns idag flera sätt att utreda efter vilka 
normer man kan studera, förstå och utveckla formerna för grupparbete. Mänskliga kvaliteter 
som generositet, uppmärksamhet, uthållighet och engagemang står opposition till kvantiteter 
som snabbhet, makt, vilja och nyhet. För att beskriva mänskliga motiv och handlingar måste 
man förstå instrumentet, i det här fallet språkets möjligheter och begränsningar. Vid 
grupparbete erbjuder orden en förenkling av ambitioner och verksamheter. Konkret och direkt 
handling kan i sådana situationer vara en väl så effektiv åtgärd som medierade dokument. 
Många gånger talar vi om att förstå (miljö)problematiken och sedan nöja oss med det. Vad 
betyder uttrycket ”jag hör vad du säger”. 
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Frågor  
 

• Vad gör undervisning i Biologi lämpad för en studie i att skapa ett hållbart samhälle?  
• Vilken av kategorierna trygghet, motivation, delaktighet, ansvar, samarbete och 

ämneskunskap är viktigast? Motivera ditt svar.  



• Kommentera valet av fyra ”insatsområden”, Östersjön och miljögifter; Vetenskaplig 
rapport Norra Hamn; Populationsekologi (skattning av population); 
Populationsutveckling (älgleken)  

• Hur kan lärare använda resultatet i Figur 1 för att förbättra undervisningen i Biologi?  
• Vad är skillnaden mellan lärare och elevers uppfattningar om skolarbete och 

laborationer? 

 
Konstruktionsprojekt i Teknik  
 
Niklas Abrahamsson 
 
 
Författarens val att vinkla texten mot ett läroplansperspektiv är produktiv, särskilt när det som 
idag uppstå nya privat-offentliga strukturer i Välfärden. Författarens inriktning på 
läroplansutveckling aktualiserar flera frågor. Man kan beskriva kunskapsfältet utifrån tre 
perspektiv på verksamhets- och organisationsutveckling. Hur skapar och använder 
lärarkollektivet regler och rutiner (etik och moral); Hur arrangerar skolans ledning 
arbetsfördelningen mellan olika funktioner (ledarskap); Vilken uppfattning har människor om 
undervisningens/utbildningens kvalitet (opinion). Behovet av administration ökar i många 
verksamhetsområden och utbildningsadministration kräver stora resurser. Hanteringen av IT-
data ökar på bekostnad av annat, t ex utvecklande sociala relationer. Behovet av fungerande 
regler och rutiner täcker läraren i många fall i klassrumsarbetet. Eftersom i princip alla 
människor har gått i skolan finns det en personlig relation till undervisningens form och 
funktion. Alla människor har därmed rätt att hysa och uttrycka åsikter om undervisningens 
kvalitet, men vilka metoder/principer gäller och hur fungerar betygsättningen? Föräldrarnas och 
elevernas ämnes- och kunskapsfokus kan man diskutera. Vi vet att varje skolämne är ett utsnitt 
ur en större ”bild” av världen. Den totala kunskapsmassan är nära nog oändlig. De sinnesintryck 
vi möter, uppmärksammar, sorterar och strukturerar sköter våra sinnesorgan i stort sett per 
automatik. Sinnesorganen sorterar intrycken i egna kategorier. Samhället använder dem 
därefter i form av skolämnen. Kopplingen mellan sinnesintrycken och skolans i sammanhanget 
begränsade värld sker efterhand och intuitivt. Kopplingarna mellan de fysisk-empiriska och de 
social-psykologiska världarna är fruktbara som diskussionsämne men svåra att utreda som 
vetenskaplig text. 
 
Textens fokus 
Skolämnet Teknik har potential för utveckling. Av flera skäl har relationen mellan teknik och 
didaktik dynamisk karaktär. Elevernas lärande, kunskapssyn och förhållningssätt genomgår en 
utveckling när de utövar inflytande över planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen. Resultat i denna studie baserar jag på en lektionsserie i Teknik. Verksamheten 
består i att eleverna besvarar frågor om sina erfarenheter av ämnet. Resultaten visar att lärare 
som brinner för ämnet driver framgångsrik undervisning. God undervisning är individanpassad 
med tydlig verklighetsanknytning. Eleverna har åsikter om undervisning och de ger en god bild 
av vad och hur de kan påverka. Motivationen ökar med elevernas inflytande på undervisningen. 
Skolans uppdrag är komplext. Eleverna ska erhålla kunskap och skolan ska forma eleverna i 
demokratisk anda. Lärarens beslut styr individens framtid. Eleverna kan påverka sin situation i 
form av att ”jobba hårt” men även i grupp, såsom klassråd och elevråd. Här undersöker jag hur 
läraren kan förbättra hanteringen av teknikämnet. Min undersökning fokuserar på det som 
händer i klassrummet, mer specifikt på den feedback som eleverna ger läraren. Hur kan man 



öka elevernas kunskap, tar läraren vara på elevernas idéer och synpunkter, vilka utmaningar 
och möjligheter finns det?  
 
I Skolinspektionens (2014) granskning konstaterar man att teknikämnet många gånger har fått 
en undanskymd plats. Någon måste förbättra teknikämnets kvalitet, bland annat för att 
undervisningsmetoderna och innehållet ska bli relevanta för eleverna. Skolinspektionens 
granskning visar att det är vanligt att tekniklärare tappar bort elevgruppens erfarenheter, 
intressen och förväntningar. Lärarna får sedan problem med att planera undervisningen utifrån 
elevernas idéer om innehåll och arbetssätt. Dessa brister leder till ett minskande intresse för 
ämnet. Skolinspektionen konstaterar att eleverna successivt blir mer negativa till 
teknikundervisningen ju äldre de är. Skolinspektionens granskning visar också att många 
tekniklärare anser att de saknar kompetens att undervisa i ämnet. Lärarna känner sig osäkra på 
ämnesdidaktiken i Teknik. Med hänsyn till skolinspektionens slutsatser är det intressant att 
fråga eleverna vad som är en bra teknikundervisning. 
 
Lärare försöker att maximera undervisningen för att varje individ ska få förutsättningar att nå 
sin potential. Bronäs och Runebo (2015) menar att den mest grundläggande didaktiska 
modellen är den didaktiska triangeln. Enligt modellen finns det tre grundläggande enheter och 
lika många relationer mellan Lärare, Ämne och Elev. I modellen ger den tredje komponenten, 
elev, mening åt relationen mellan de två andra. Kansanen, & Meri M. (1999) menar att man 
utifrån komponenterna Lärare, Elev och Ämne kan analysera (1) Lärarens sociala relation till 
Eleven; (2) Lärarens Didaktiska relation till Elevens förståelse av Innehållet; samt (3) Lärarens 
professionella relation till innehållet.  
 
Enligt författarna är lärarens grundläggande didaktiska inställning att förhålla sig skeptisk till 
möjligheten att finna ett enda rationellt system för undervisning. En potentiell risk med att 
undervisa i Teknik, ett brett NO-ämne, är att man fastnar i ”gamla mönster” där man presenterar 
likartade underlag för olika grupper och individer. Utan att ta vederbörlig hänsyn till den 
didaktiska triangeln finns en risk att undervisningen hamnar fel. Fokus hamnar antingen på 
läraren eller ämnet och man missar den sociala relationen mellan lärare och elev. Det kan låta 
lite starkt att diskutera relationer mellan lärare och elev, men Bronäs och Runebo (2015) 
konstaterar att personlig utveckling är något annat än individuell utveckling. En tekniklärare 
har mycket att tjäna på att skapa goda relationer, förtroende och mening där undervisningen 
bygger på fler kvaliteter än att förmedla ämneskunskap. Tekniklärare ska möta individen med 
unika egenskaper och anpassa undervisningen därefter. Tekniklärare måste inse att det som 
fungerar för en grupp, individ eller ämne kan fungera lika bra eller lika dåligt för en annan 
individ eller grupp. En tekniklärare måste omvärdera sin verktygslåda utifrån den didaktiska 
triangelns analytiska potential av sociala, instrumentella och didaktiska relationer. Viktiga 
förutsättningar för att lyckas med arbetet kopplat till didaktiska triangeln är att läraren får rätt 
förutsättningar i form av kontinuitet med gruppen samt tid att förbereda, genomföra och 
reflektera över elevernas kunskapsutveckling. Författarna konstaterar att läraren måste förstå 
teknikämnets karaktär. Den sociala, instrumentella och didaktiska relationen mellan elever, 
lärare och ämne innehåller gemensamma och individuella drag. Stensmo (2007) konstaterar att 
pedagogisk verksamhet innebär utövande av auktoritet där läraren ansvarar för och bestämmer 
hur man genomför verksamheten. Läraren ska också sätta betyg vilket kan leda till utmaningar 
bl a för att ge och få relevant uppmärksamhet och feedback.  
 
Utöver beskrivningar av specifika didaktiska principer för Teknik finns det speciella drag som 
karaktäriserar ämnet. Bjurulf (2008) konstaterar att förmågan att lösa problem är centralt i 
teknikundervisningen. Författaren konstaterar också att det är viktigt att hitta bra problem att 



jobba med. Problemlösning är viktigt för att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande. De 
ska kunna ta sig an tekniska utmaningar. Vilket lärarbeteende ger skillnader i elevernas 
kunskaps- och kompetensnivåer. Bjurulf (2008) redovisar tre faktorer som visat sig ha betydelse 
för vad elever erbjuds att lära. Den första är lärarens utbildning, där det är viktigt att läraren 
känner sig trygg med sina ämneskunskaper. En annan faktor är den yttre miljön. Det är stora 
variationer på vad skolorna erbjuder, exempelvis material där förutsättningarna gör det svårt 
för läraren att skapa uppgifter till meningsfulla övningar. En tredje faktor är elevgruppens 
storlek. Den har betydelse för vilka typer av övningar den undervisande läraren kan genomföra.  
 
Teknikämnets potential  
 
Teknik finner vi i gränslandet mellan natur- och beteendevetenskap. Detta faktum har 
konsekvenser för undervisningen. Laux (2017) konstaterar att forskning kring elevinflytande 
huvudsakligen relaterar till beteendevetenskapligt förankrad kritisk teori och social 
konstruktivism. Grundtanken för social konstruktivism är att vår förståelse för de fenomen som 
vi ser uppstår vid social interaktion med andra människor. Konstruktivismen är en produkt av 
samtida kommunikationsprocesser (Allwood & Erikson, 2017). Med hjälp av social 
konstruktivism kan man utreda och förstå människor i dialog, hur människor konstruerar 
gemensamma uppfattningar om vad som gäller och hur något är beskaffat. Människor 
konstruerar verkligheten i interaktion med varandra. Samspelet ligger i människors aktivitet 
och möten där den sociala verkligheten skapas. Det är viktigt att lyfta fram kopplingar till 
föreställningar och åsikter om verkligheten samt roller och beteenden som följer av detta.  
Samtida uppfattningar om social-konstruktivism har koppling till Lev Vygoskij’s idéer. Sociala 
och kulturella omständigheter omger människan. Kopplingarna till andra präglar våra 
handlingar, tankar och kunskap. Omständigheterna framgår, menar Stensmo (2007), av 
relationer mellan individer, grupper, organisationer, situationer, seder, bruk, språk, kultur och 
samhälle.  
 
Säljö (2014) skriver att utgångspunkten för ett socialkonstruktivistiskt-sociokulturellt 
perspektiv på skola och undervisning är antagandet att människan är en biologisk varelse med 
en uppsättning fysiska och mentala resurser. I en sociokulturell verklighet flyttar vi möjligheten 
bortom de gränser som de biologiska förutsättningarna sätter upp. Säljö (2014) konstaterar att 
samspelet mellan kollektivet och individen står i fokus. Särskilt när kunskap och färdighet 
kommer från insikter som växer fram vid interaktion med andra människor. Människan är 
inriktad på att samspela med andra. Därför konstaterar Säljö (2014) att i ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och utveckling blir kommunikativa processer centrala genom att 
kommunikation är länken mellan inre (tänkande) och yttre (interaktion) kopplingar. Säljö 
(2014) skriver att man knappast kan definiera kunskap som färdigpackade enheter där 
information som individen lagrar blir till kunskap vid kommunikation. Vi skapar, använder och 
delar kunskap i vardagen utan inslag av automation. Kunskap är en aktiv resurs som vi kan 
använda för att lösa problem samt hjälpa oss hantera motsättningar på ett ändamålsenligt sätt. 
Detta fokus kan man koppla till vad som står att läsa i läroplanen för gymnasiet: ”Det är inte 
tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden, 
undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer. Ett sociokulturellt 
perspektiv innebär att eleverna kommer att lära sig om demokratiska värderingar genom att 
delta i och lära av skolans processer. 
 
Aktivitet är ett nyckelord i ett sociokulturellt perspektiv och aktiviteter som leder till lärande 
har gemensamma kännetecken (Strandberg, 2017). De är alltid sociala, dvs de härrör från olika 
former av interaktion med andra människor. Aktiviteter är medierade, vilket betyder att vi alltid 



använder psykologiska eller praktiska redskap (artefakter). Våra aktiviteter är situerade, dvs de 
äger rum i specifika situationer. Slutligen är aktiviteter som leder till lärande kreativa 
(Strandberg, 2017). Det finns språkliga och materiella redskap. Ett språkligt redskap är en 
symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder för att tänka eller kommunicera. 
Materiella-fysiska redskap är exempelvis en spade eller en dator med ursprunglig eller förfinad 
form (Säljö 2017). En viktig aspekt för att förstå det sociokulturella perspektivet är enligt 
Forsell (2011) att medierande redskap är expansiva, det vill säga människan utvecklar mentala 
och fysiska redskap genom att lära sig mer och lära sig nytt.  
 
Ett socio-kulturellt perspektiv på Teknik och NO-undervisning kan man koppla till olika former 
för elevinflytande. Det finns belägg för att ett sådant perspektiv passar för undervisning i 
Teknik. Utveckling av Teknikämnet börjar med arbetsformer som är kreativa och som man 
realiserar i samverkan med andra. Därför bör man rikta utbildningen mot arbetsformer som man 
hittar i tekniskt arbete och ekonomiskt företagande. Enligt Bjurulf (2013 är artefakter starkt 
förknippade med Teknik eftersom det mesta som faller in under begreppet Teknik består av 
artefakter. Framgångsrik teknikundervisning utgår ofta från medierande artefakter som 
lektionsplaneringar eller nationella styrdokument.  
 
Slutligen, ett sociokulturellt perspektiv på undervisning innefattar en koppling till 
elevinflytande. Kommunikation är en tvåvägsprocess vilket innebär att elever och lärare är 
uppmärksamma, aktiva, handlingsinriktade och pro-aktiva. Utifrån detta resonemang kan man 
hävda att om eleverna påverkar undervisningen uppstår förutsättningar för bra undervisning.    
 
Genomförande 
Inom ramarna för ämnet Teknik ägnar man sig åt produktionsutveckling. En lektionsserie 
utgjorde en del av min praktikperiod på Luleå tekniska universitet. I serien ingick KPU/SKPU 
utbildning under tio veckor med i genomsnitt fem lektioner per vecka. Vi (jag och min 
handledare) har låtit den didaktiska triangeln styra planeringen. Vi använde frågeorden vad, 
varför och hur vi på bästa sätt kunde lägga upp undervisningen. När det gäller frågor om vad 
läraren ska undervisa har utgångspunkten varit ämnesplaner för produktionsutveckling 1 och 2 
(Skolverket, u.å.). Eleverna som går fjärde året på teknikprogrammet tillbringar tre dagar i 
veckan på ett företag. Där har de praktik två dagar på skolan. Merparten av tiden ägna 
lärarstudenterna åt KPU/SKPU kurser. Handledare och undertecknad har gjort all 
lektionsplanering från grunden. Planering och genomförande av kursens centrala innehåll 
erbjuder stor frihet.  Att få planera från grunden ger utrymme att lägga upp undervisningen efter 
egna motiv, t ex ett utvecklingsprojekt. Med stöd av handledare och ämnesplaner har vi 
planerat, genomfört och utvärderat kursen.   
 
Produktionsutveckling är ett brett område inom Teknik. Många undervisningsmetoder gör att 
man kan fånga ämnets potential att förbättra undervisning och lärande. Vid planeringen av 
undervisningen har en utgångspunkt varit att ta vara på erfarenheter av tidigare forskning. För 
det första ska eleverna påverka undervisningen. Ambitionen (Amange, 2016) har varit att 
löpande implementera elevernas idéer i undervisningen. Det andra temat är att planera 
undervisningen utifrån en tydlig verklighetsanknytning. Handledare och student använder 
praktiska övningar och exempel ofta hämtade från industrin. För att koppla 
undervisningsplaneringen till verkligheten frågade vi oss vilka artefakter vi skulle använda.  I 
sammanhanget är kommunikativa processer centrala för lärande och utveckling (Säljö, 2014). 
Det tredje temat är att skapa en miljö där diskussion och kommunikation är en naturlig del av 
varje lektion. Exempel på arbetssättet inkluderar grupparbeten samt föreläsningar. Följande 
moment (1-8) och undervisningsinnehåll ingår i kurserna. 



 
Moment 1 (lektion 1–4) introduktion till ämnet 
Vid en introduktion till den aktuella kursen diskuterade vi syfte och centralt innehåll utifrån 
kursplan samt planering. Sedan genomförde vi ett grupparbete och förstod att vi måste lära oss 
att definiera nya begrepp och förstå studenternas grundläggande initiala förståelse. Några 
exempel är facktermer som process, beredning, driftsäkerhet och underhållsteknik. Att få igång 
en diskussion i någon form, för att stimulera och engagera, blev vårt didaktiska ”hur”. I grupper 
om tre fick eleverna en lista på termer från kursplanen som de sedan tillsammans genom 
sökningar på nätet och diskussioner fick definiera och ge konkreta exempel på. Syftet var att 
skapa förståelse för begreppen. Vi sammanställde korrekta svar till ett facit som vi sedan gick 
igenom med klassen. Eleverna fick fylla i en enkät i from av ett observationsschema från 
Skolverket.  
 
Moment 2 (lektion 5–8) Produktionsprocesser och produktionsflöden  
Momentet innehåller katederundervisning, grupparbete i form av en simuleringsövning 
produktionsprocesser och produktionsflöden. Eleverna ska med tändstickor och tärningar 
simulera ett produktionsflöde. Syftet är att utveckla förståelse för hur alla delar i processen 
behöver samverka för en fungerande helhet ska uppstå. Eleverna ska också förstå begreppet 
flaskhalsar. Efter revidering blev en tredjedel av tiden katederundervisning och två tredjedelar 
grupparbete. Grupparbetet fick fortsätta inklusive simuleringarna. En figur visar 
simuleringsmodellen i form av de värden som föder den. Vi visar resultatet efter simulering 
(och 200 dagars produktion). Genom att analysera och diskutera resultaten i gruppen drar 
eleverna slutsatser om flaskhalsar, lagernivåer, produktivitet samt leveransprecision. I en 
gemensam diskussion sammanställde läraren sedan resultaten till ett facit inför kommande 
prov. 
 
Moment 3 (Lektion 9–12) Underhåll 
I moment tre fokuserar vi på beräkningar kopplat till underhåll bland annat i form av 
driftsäkerhet, funktionssäkerhet, underhållssäkerhet samt underhållsmässighet. Eleverna får 
räkneuppgifter som de löser individuellt. Uppgiften inkluderar en större mängd data som 
eleverna ska analysera. Vi valde kalkylprogrammet Excel för att eleverna i samma övning skulle 
få kunskap om programmet som verktyg. Baserat på beräkningarna i Excel fick eleverna göra 
relevanta analyser, dra slutsatser och komma med rekommendationer. Baserat på elevernas 
åsikter identifierade vi ett behov av ytterligare bredduppgifter för att säkerställa att alla elever 
fick förutsättningar att tillgodogöra sig uppgifterna utifrån sin egen nivå.   
 
Moment 4 (Lektion 13–16) Förbättringsarbete och värdeflödesanalyser 
Förbättringsarbete kan vara svårt att förstå utan verklighetsanknytning i form av naturliga 
exempel med tillhörande artefakter. Vi bjöd in en produktionstekniker från ett närliggande 
företag som presenterade olika typer av förbättringar som anställda genomför i företagets 
produktion. Redskapen, artefakterna bestod av olika typer av hårdvara. Vi blev introducerade 
till hårdvaran tillsammans med en problemställning. Sedan fick vi diskutera hur man kunde lösa 
problemet med stöd av ett av de verktyg som finns för problemlösning. Det heter ”5-varför”. 
Sedan följde ett teoriavsnitt i form av katederundervisning, Bland annat presenterade en 
produktionstekniker olika verktyg för problemlösning. Vi genomförde en mindre gruppövning, 
för att bryta av teoridelen. I grupper med tre personer i varje fick eleverna träna på ett verktyg 
som heter ”fiskbensdiagram”. Här ska eleverna diskutera och komma fram till potentiella 
problemområden. Om de löste problemen skulle deras skolresultat i ämnet Teknik bli bättre än 
idag. Grupperna fick sedan presentera sina resultat vid tavlan. Momentet avslutade vi med en 
så kallad förbättringssnurra” där eleverna i en gruppövning på tid får lägga ett enkelt 25 bitas 



pussel. Mellan varje varv drar eleverna lärdomar och kommer fram till förbättringar som de kan 
implementera till nästa gång. Efter sju snurror hade eleverna minskat tiden att lägga pusslet från 
två minuter till 30 sekunder. Eleverna kom fram till att förmågan att kommunicera och 
samarbeta var central. Detta var ett lyckat resultat då det återspeglar en stor del av kursens 
centrala innehåll. Genom att vi lät grupperna lämna in sina resultat kunde vi säkerställa syftet 
att eleverna dokumenterade sina förbättringar, en central del av uppgiften som man ofta missar 
vid förbättringsarbete. Värdeflödesanalys var en annan individuell uppgift. Den fungerade som 
en fördjupningsuppgift. Eleverna fick arbeta med den när de var klara med grunduppgifterna. 
Uppgiften följde med till kursens slut som fördjupningsuppgift. Vi delade ut ett facit som 
eleverna tog ansvar för och visade att de förstått uppgiften alternativt sökte stöd hos lärare eller 
kompisar. 
 
Moment 5 (Lektion 17–20) Processer 
Det här momentet syftar till att eleverna ska lära sig vad en process är och hur den fungerar. Då 
eleverna är ute på praktik tre dagar i veckan blir frågan ”hur ska eleverna genomföra uppdraget 
som en individuell uppgift”. Uppgiften kan vara att rita en huvudprocesskarta samt beskriva en 
produktionsprocess på de företag där eleverna gör sin praktik. Eleverna fick sedan presentera 
sina lösningar för resten av klassen. Vi bedömde att övningen hade ett stort mervärde på grund 
av att eleverna fick lära sig av varandra hur verksamheten fungerar på ett företag. Läraren 
bedömde eleverna när de fick feedback på sitt genomförande. I samband med detta moment 
fick eleverna fylla i enkäten en andra gång. 
 
Moment 6 (Lektion 21–24) Säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljö 
Detta moment genomförde vi som ett grupparbete. Vi delade upp eleverna i två grupper för att 
sedan genomföra en skyddsrond i skolans verkstad. Detta upplägg sammanfaller med kursens 
centrala innehåll. Att lösa ett moment som är en naturlig del av vad man gör i industrin ger en 
verklighetsanknytning till tidigare begrepp. Diskussioner som uppstår när eleverna formar sina 
iakttagelser ger kunskaper om ämnets bredd. Elever får vistas på en verkstad och bekanta sig 
med maskiner och personal i stället för att titta på en film. Direkt observation ger närhet och 
förståelse för de artefakter-maskiner som aktualiseras under övningen. Aktuella maskiner var 
en pelarborrmaskin samt en svarv. Eleverna fick som stöd använda checklistor som de hämtade 
från Arbetsmiljöverket. Resultatet tillsammans med slutsatser och rekommendationer fick 
eleverna sedan sammanställa och skicka till mig samt till ansvarig lärare på verkstaden. Syftet 
var att simulera flödet kring hur en skyddsrond går till. Exemplet med en skyddsrond 
sammanfattar kunskapsområdet eftersom grupparbete faller sig naturligt när man genomför en 
riktig, realistisk och seriös rond. Att utföra detta moment, som är en naturlig del av industriell 
verksamhet, ger också en verklighetsanknytning till övningar och produktion. Diskussioner 
som uppstår ur elevernas formuleringar och iakttagelser ger perspektiv på ämnets bredd. Att 
eleverna får jobba på en verkstad i nära kontakt med maskiner och anställda ger en närhet till 
personer, övningar, artefakter och maskiner. 
 
 
Moment 7 (Lektion 25–28) Beredning  
Vi använde en produkt i form av ett lyftbord som underlag för nästa moment. Först genomförde 
eleverna en konstruktionsgranskning av bordet. De fick komma med synpunkter för att göra 
bordet bättre ur ett tillverkningsperspektiv. Övningen utvecklades till ett rollspel där eleverna 
arbetade i grupper med tre personer i varje. Handledaren, som är en duktig konstruktör, fick 
agera ansvarig konstruktör. Eleverna fick tid att granska ritningarna, diskutera ihop sig för att 
sedan ta upp och fastlägga eventuella anpassningar med konstruktören. Följande steg utförde 
eleverna individuellt. Stegen bestod i att bryta ner konstruktionsstrukturen till en 



produktionsstruktur. Här saknade eleverna bra artefakter i form av programvara. Bristen ledde 
till att eleverna fick bygga strukturen i PowerPoint. Sedan beredde eleverna produkten i Excel. 
Där hade vi valt lämpliga parametrar såsom exempelvis ”stycktid”. Slutligen fick eleverna 
analysera resultaten och komma med rekommendationer. Lärarna hade förberett underlaget så 
det fanns saker att hitta och kommentera genom hela processen. Resultatet visar uppenbara 
förbättringar i ritningsunderlaget. Dessa kunde man sedan ändra för att produktionsanpassa 
produkten. Där fanns även åsikter gällande utrustningens kapacitet.  
 
Moment 8 Lektion (29–30) Förberedelse för prov samt prov 
Kursen hade pågått under två månader med varierande innehåll och upplägg. Vi diskuterade 
med eleverna om vilken tid de ansåg sig behöva för att förbereda sig för ett prov. Slutsatsen var 
att viga en lektion åt repetition samt en till lektion åt egna studier. Eleverna kunde ställa frågor 
före provet och sedan genomförde vi ett prov. Det fungerade som ett av tre ben i bedömningen 
där elevernas tidigare presentation av processer samt det jag sett under lektionerna fick utgöra 
de andra två benen. Vi har arbetat med en liten homogen grupp och jag har kunnat ägna mycket 
tid åt varje individ. Det vill säga att jag har praktiserat ”en mot en”-undervisning samt fått 
förståelse för elevernas kunskapsprofil. När vi hade rättat, bedömt och eleverna fått ta del av 
resultatet fick de fylla i enkäten en sista gång. Därefter genomförde vi intervjuer. 
 
Sammanfattning av lektionsserie 
Den här studiens syfte har varit att undersöka hur man kan förbättra undervisningen i Teknik. 
Resultatet är baserat på elevinflytande. Initialt fanns det en tanke om att vi skulle bygga 
undervisningen på ett löst kopplat socio-kulturellt perspektiv (Jfr. Hansson 2009). Men det 
fanns mer att göra. Det överraskande nya innebär att vi har justerat undervisningen i efterhand 
och i takt med att eleverna signalerat förbättringsmöjligheter. Det finns alltså mycket att 
utveckla, t ex att lärare och elever förändrar undervisningen successivt från genomgångar på 
tavla eller projektor till att eleverna får lösa uppgifter individuellt eller i grupp. Intervjuer med 
elever är en viktig metod för att samla data och förstå hur eleverna tänker. Bryman (2018) 
konstaterar att intervjudata riktas mot den intervjuades ståndpunkt där den intervjuade får svara 
på frågor som syftar till att erbjuda kunskap om vad den intervjuade anser är viktigt. Mina 
intervjuer kan man jämföra med en semistrukturerad intervju med ett fåtal öppna 
frågeställningar. Med en sådan intervjuteknik kan respondenten formulera egna frågor med stöd 
i egna data. Dessutom kan den intervjuade svara på eget sätt. Vi har följt råden från Bryman 
(2018), bland annat att frågorna ska ge svar på forskningsteman och praktiska lösningar. 
Tiotalet frågor gav vettiga svar och fungerade som stöd för eleverna.  
 

- Hur skulle du sammanfatta kvalitén på den teknikundervisning du haft under din 
gymnasietid? Varför? Finns några förändringar du skulle vilja se för att fått en bättre 
undervisning?  

- Vad gör dig motiverad i skola, undervisning och teknikundervisning? Exempel från din 
skolgång?  

- Vad tänker du att du som elev vill/kan/får ha inflytande över? Hur tycker du det varit 
under din skoltid? 

- Vad är en bra relation till läraren som du ser det? Vad ingår? 
- Hur ser du på din roll respektive lärarens roll i ditt eget lärande? Finns det andra saker 

som är viktiga?  

Vi har även gjort löpande observationer under praktiktiden. Observationerna har bidragit till 
värdefulla data. Läraren har spelat rollen som deltagande observatör. Bryman (2018) menar att 
valet är en bra kombination med andra metoder, exempelvis intervjuer.  En öppen roll har 



lärarna tagit för att säkerställa elevernas deltagande. Vi har löpande fört en loggbok för att fånga 
upp observationer under praktiken. Bryman (2018) poängterar behovet av fältanteckningar, 
bland annat för att säkra observationernas kvalitet. Vi har även fört löpande fältanteckningar. 
Till stor del har fokus legat på vad som har fungerat bra. Vi har satsat på datasamling, citat eller 
åsikter i samtal och övriga synpunkter på undervisningen.  
 
En typ av resultat presenterar läraren i form av teman som framträder ur intervjuer, 
observationer och kommentarer. Korta små teman kan man utveckla i detalj, exempelvis med 
förtydligande citat. Elever som fyllde i enkäten tycker att (praktik) skolan har lyckats skapa en 
uppmuntrande, trygg och stödjande arbetsmiljö. Eleverna ger högt betyg till lärarens förmåga 
att skapa positiva förväntningar. Lågt betyg får ”individanpassning och variation”. Högsta 
värdet får respektfullt bemötande. Lägsta värdet får individanpassning. Enligt elevernas 
erfarenhet finns det indikatorer för framgångsrik undervisning. De är ”individanpassning” följt 
av ”respektfullt bemötande”. På delad tredje plats kommer ”positiv atmosfär” samt ”tydlighet i 
undervisningen”. I svaren på frågor om potentialen för undervisning i Teknik framträder 
”verklighetsanknytning i undervisningen”; ”Anpassad undervisning utifrån elevens 
individuella nivå”; ”Variation i undervisningen”; och ”Relationer med läraren”. Eleverna 
beskriver vikten av att förstå meningen med att lära. Målet med undervisningen är avgörande 
för att eleverna ska känna motivation för att lösa uppgifter. Eleverna ser meningen med en 
uppgift när det finns en tydlig verklighetsanknytning.    
 
Hugo: ”Det känns meningsfullt att man har någon användning för det man lär sig. Ibland känns 
det som man gör saker för att det bara måste göras. Konstruktion är roligare än fysik även om 
det är samma beräkningar eftersom man förstår vad det kan användas till.” 
 
I de fältanteckningar som vi har gjort under lektionsserien samt i de kommentarer som eleverna 
skrivit i enkäten finns mönster som indikerar att lektionerna som haft en tydlig 
verklighetsanknytning med bra artefakter och lektioner där läraren bedömt att undervisningen 
varit framgångsrik med motiverade och engagerade elever. Bra exempel är moment 2 
(simulering av produktionsflöden) och moment 4 (förbättringsarbete). Ett mindre lyckat 
exempel är moment 7 (beredning). Där fanns en oro från början av projektet beroende på att 
deltagarna saknade tydliga artefakter att koppla till verkligheten.   
 
Ett annat tema som framkommit i analysen av elevsvar är vikten av individanpassad 
undervisning. De flesta eleverna har under sin studietid haft problem med något ämne. De 
upplever att det finns mera att göra när det gäller individanpassade upplägg i Teknik. 
Kvantitativa data stöder önskemålet. Här är individanpassning en viktig indikator samtidigt som 
individanpassning fått lågt betyg när det gäller den faktiska verksamheten på skolan. 
 
Anna: ”Tycker att vissa lärare varit dåliga på att anpassa undervisningen för dom som tyckt 
att det varit svårt. I stället skapar man fler uppgifter till dom är duktiga” 
 
Många elever konstaterar att när det är rätt nivå på uppgifterna så är studierna motiverande. 
Resultatet kan man se exempelvis efter en lärargenomgång som sedan övergått i en lektionsdel 
där eleverna arbetar med individuella uppgifter. Elever som har förstått poängen går det bra för 
medan andra får problem med motivationen. En annan underkategori utifrån individanpassning 
är elevernas möjlighet att arbeta med olika upplägg beroende på vad som fungerar. Och det 
handlar om allt från att eleven kan ta en paus när hen känner för det till måste-övningar. Det 
handlar om att vara med och påverka. Tiden som hen lägger på att lära utnyttjar eleverna på 
bästa sätt genom att man tar i beaktande kunskap som en elev lär.  



 
Leo: ”Personligen så anser jag att det är viktigt att man får ta en paus när det passar. Om jag 
får många motgångar exempelvis eller är klar med ett moment. I fall man har bestämt att man 
inte får det är det oflexibelt.” 
 
Det tredje temat är variation i undervisningen. Eleverna anser att det är bättre att göra övningar 
i grupp än att sitta och lyssna på en genomgång. Men det finns exempel på olika uppfattningar 
när det gäller vilken typ av uppgifter som är lämpliga. Eleverna efterfrågar variation.  
 
Eva: ”Jag gillar när det är öppet och själv får välja vilken nivå jag vill lägga mig på. Lärarens 
ansvar är att göra det intressant. Det blir intressant när det är variation och rätt tempo. Jag 
gillar variation. Diskussioner lär jag mig mest av jämfört om man sitter själv…Grupparbeten 
är roligt. Jag tycker inte om individuella inlämningsuppgifter” 
 
Det fjärde temat är relationer och en närvarande lärare. Eleverna anser att en bra social relation 
mellan lärare och elev är viktig för lärande. De menar att en sådan relation uppstår genom 
uppmärksamhet och närvaro som sträcker sig längre än att bara vistas i och vara fysiskt i 
rummet. Det handlar om lärarens förmåga att vara uppmärksam, lyhörd och anpassningsbar 
inför vad som händer. Ett antal elever nämner ”fingertoppskänsla” i sammanhanget. En annan 
aspekt som är svår att namnge handlar om lärarens engagemang för ämnet.  
Liam:  
 
”Mitt bästa tips till dig som blivande lärare är sluta aldrig vara genuint intresserad av ämnet. 
En lärare som brinner för det den gör motiverar och engagerar men en som inte gör det kan 
inte heller dölja det. Det ser man på en gång.”  
 
Några slutsatser 
Amange (2016) menar att arbete med ”verklighetsanknytning i undervisningen” och 
verklighetsanknutna övningar är en god idé. Att utforma bra övningar som skapar mening 
genom verklighetsanknytning kan låta som en självklarhet. I annat fall riskerar Teknik att få låg 
prioritet (Skolinspektionen, 2014) vid resurstilldelning och dylika administrativa insatser. 
Eleverna har rätt att kräva tillgång till lämpliga artefakter för att optimera undervisningen. Men 
resursbrister gör det svårt att skapa den miljö som undervisningen kräver. Målet är att kunna 
erbjuda framgångsrik undervisning i Teknik. Den genomförda lektionsserien bekräftar att 
kursmoment som man utför med bra verktyg resulterar i bra lektioner och duktiga elever.  
 
Ett andra tema är att anpassa undervisningen till elevens nivå. Man kan sammanfatta temat så 
här: ”när det är lämpligt svårt är det kul och då blir jag motiverad, när det är för svårt eller för 
lätt tappar jag motivationen”. Betydelsen av att eleverna lär sig lösa problem är uppenbar. 
Bjurulf (2008) menar att problemlösning ska vara ett centralt moment i teknikundervisningen. 
Problemlösning hjälper eleverna att utveckla sitt tekniska kunnande i syfte att ta sig an tekniska 
utmaningar. Men denna indikator får tyvärr lägsta betyg samtidigt som eleverna bedömer att 
denna indikator är den viktigaste för en framgångsrik undervisning. Slutsatsen blir att eleverna 
är missnöjda med situationen på sin egen skola.  
 
Ett tredje tema handlar om att skapa relationer genom att vara en närvarande lärare. Vikten av 
att skapa engagemang för ämnet och visa intresse för eleverna är uppenbar. Teknik är ett 
tvärvetenskapligt karaktärsämne som blivit viktigt i takt med att informationsteknikens roll 
växer. Förhållandet leder till utmaningar och möjligheter för läraren. En lärare måste visa att 
hen brinner för ämnet. Mot denna bakgrund kan man argumentera för en minskning av 



teknikämnets omfång. Varför saknas till exempel behörighet i programmeringsspråket JAVA? 
Bjurulf (2008) konstaterar att en viktig faktor för att genomföra en framgångsrik 
teknikundervisning är att läraren känner sig trygg med sina ämneskunskaper, med 
programmering, CAD, produktion och annat som gör sig påmint som ett ”måste”. Man kan 
fråga om det är möjligt för en tekniklärare att både känna trygghet och brinna för ämnets stora 
omfång.  
 
När parterna i det rapporterade projektet genomförde utbildningen var planering och 
genomförande långt ifrån perfekt. Elevernas feedback hade visat sig i ett mindre formellt 
sammanhang och i form av suckar, kommentarer eller att eleven helt enkelt försvinner in i andra 
tankar och dagdrömmer. Lärarna har observerat elevernas tillstånd. De har formulerat frågor 
om vad de skulle kunna göra bättre nästa gång nya studenter läser kursen. Eleverna har i många 
fall bidragit med konstruktiv feedback fullt medvetna om att någon annan kommer att ta del av 
förbättringen. Resonemanget ger en bra beskrivning av det tema som handlar om att kvaliteten 
på undervisningen förbättras om läraren lyssnar på eleverna och är beredd att genomföra 
förändringar utifrån elevernas synpunkter. Bowling et al. (2019) har också kommit till 
slutsatsen att man kan förbättra utbildningen genom att man involverar elever i planeringen.    
 
Data för första temat (elevernas möjlighet att påverka) resulterade i slutsatsen att eleverna har 
en tydlig och homogen bild av vad de kan få vara med och påverka. Eleverna anser att lärarna 
ska vara med och påverka hanteringen av kunskapsinnehållet i ett ämne; alltså den didaktiska 
frågan om balans mellan vad som ska läras ut och som kan läras in. Synsättet harmoniserar med 
Stensmos (2007) konstaterande att pedagogisk verksamhet innebär utövande av auktoritet. 
Läraren ansvarar och bestämmer över verksamheten. Eleverna efterfrågar tydligt ledarskap som 
säkerställer att eleverna lär sig det som specificeras i kursplanerna. Först måste man ställa den 
didaktiska frågan: Hur ska man utforma undervisningen om eleverna får vara med och påverka? 
Johnston och Nicholls (1995) konstaterar att man kan leda genom att ge eleverna inflytande 
som ger insikter om hur man lär och hur man förstår sin roll. Men även om eleverna har tydliga 
åsikter om hur de bäst lär blir hanteringen av verksamheten komplicerad. Resultaten pekar på 
att individer har olika åsikter om vilka mål, verktyg, metoder som fungerar. Hur ska läraren 
göra när olika individer tror sig veta vad som fungerar bäst? Löpande anpassningar inom vissa 
gränser löser en del av problematiken. Läraren måste balansera mellan anpassade uppgifter, 
diskussioner, eget arbete och grupparbete.  
 
Enligt socialkonstruktivismen är kommunikativa processer centrala för all individuell och 
kollektiv utveckling. Säljö (2014) menar att kommunikation bildar en länk mellan inre 
(tänkande) och yttre (interaktion). Med detta som bakgrund lade jag upp undervisningen med 
en plan om att genomföra diskussioner och grupparbeten. Mina val ledde till att jag i viss mån 
reviderade planeringen. Den kom att innehålla individuella uppgifter. Är det sociokulturella 
perspektivet fruktbart när det kommer till undervisning i teknik? Precis som jag konstaterade i 
inledningskapitlet av Bronäs och Runebo (2015) är det oklokt att betrakta teknikämnet som 
någonting statiskt som man bara kan flytta in med och använda i klassrummet. En viktig del av 
lärarens skicklighet ligger i förmågan att identifiera denna potential och i visa personlig 
förmåga att realisera den. Det innebär på liknande sätt att läraren knappast på förhand och med 
säkerhet kan säga att alla moment i en kurs bäst undervisas utifrån en specifik teoretisk 
utgångspunkt. Läraren måste använda hela sin verktygslåda för att optimera undervisningen. 
Man kan också ifrågasätta om elevernas insikt är korrekt även om de har en tydlig uppfattning 
om någonting. Deras bild av kunskap kan vara felaktig. Kanske måste eleven som gillar 
individuella uppgifter låta sig bli inskolad in i en sociokulturell miljö? En skolmiljö där 



individuella uppgifter dominerar kan eleven känna sig trygg, men en sådan miljö är knappast 
utvecklande.  
 
Det är viktigt att bedriva undervisningen i demokratiska arbetsformer (Skolverket 2011). 
Graden av inflytandets påverkar elevernas motivation. Mitra (2008) konstaterat att engagemang 
och motivation uppstår när eleverna tar och får ansvar för verksamheten i klassrummet. Om 
eleven får gehör kan det ske en förändring. Den här studien visar att det kan vara viktigt att 
läraren följer elevernas råd, förslag och tips. Motivation kan uppstå med så enkla medel som 
att läraren uppmärksammar och lyssnar på eleverna. Sutter (2018) konstaterar att lärarens 
efterfrågan gällande elevernas åsikter måste vara äkta. Läraren måste vara öppen för förändring. 
Miljön där läraren är beredd att genomföra förbättringar skapar motivation. Om eleverna har en 
åsikt om exempelvis lektionsupplägget handlar det mer om att testa argumenten än att 
bestämma. Lärare måste förklara varför gruppen ska följa planeringen av ämnet. Detta 
harmoniserar med tidigare forskning som resulterat i slutsatsen att elevinflytande hjälper 
eleverna att identifiera sina egna styrkor (Oldfather, 1995) och utveckla demokratiska 
värderingar.  
 
En relevant synpunkt som dykt upp i intervjuerna är frågan om när det är lämpligt att samla in 
feedback från eleverna. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie efter att 
läraren har satt betygens. Det skulle även vara intressant om flera lärare skulle medverka i en 
fortsättning på den genomförda studien. Resultaten pekar i stor utsträckning på relationen 
mellan lärare och elev. Samarbete är en nyckel till framgång när parterna skapar en miljö för 
elevinflytande. Elevernas insikter gällande hur de lär har fördjupats. Det finns brister i 
hanteringen av ämnet Teknik. Bristerna finns bland faktorer som presenterats i form av 
lärarkompetens, undervisningslokaler samt verklighetsanknytning. En bred studie som 
fokuserar på tekniklärarnas syn på kraven för att undervisa i teknik vore värdefull.  
 
Epilog 
 
Här står teknikämnet i fokus. Valet att vinkla texten mot ett läroplansperspektiv är produktiv, 
särskilt när det som idag uppstå nya privat-offentliga strukturer, friskolor o dyl. Kapitlets 
inriktning på läroplansutveckling aktualiserar flera frågor. Man kan närmare bestämt beskriva 
kunskapsfältet utifrån tre perspektiv på verksamhets- och organisationsutveckling. Hur skapar 
och använder lärarkollektivet regler och rutiner (etik och moral); Hur arrangerar skolan 
arbetsfördelningen mellan olika funktioner (ledarskap); Vilken uppfattning har människor om 
undervisningens/utbildningens kvalitet (opinionsbildning). Behovet av administration ökar i 
många verksamhetsområden och utbildningsadministration kräver stora resurser. Hanteringen 
av IT-data ökar på bekostnad av utvecklande sociala relationer. Behovet av fungerande regler 
och rutiner täcker läraren i många fall i klassrumsarbetet. Eftersom i princip alla människor har 
gått i skolan finns det en personlig relation till undervisningens form och funktion. Alla 
människor har därmed rätt att hysa och uttrycka åsikter om undervisningens kvalitet; vilka 
metoder/principer som gäller samt hur betygsättningen fungerar. Föräldrarnas och elevernas 
ämnes- och kunskapsfokus kan man diskutera. Vi vet att varje skolämne är ett utsnitt ur en 
större ”bild” av världen. Den totala kunskapsmassan är nära nog oändlig. De sinnesintryck som 
vi möter uppmärksammar, sorterar och strukturerar våra sinnesorgan i stort sett per automatik. 
Våra sinnesorgan sorterar intrycken i egna kategorier. Samhället använder dem därefter i form 
av skolämnen. Kopplingen mellan sinnesintrycken och skolans i sammanhanget begränsade 
värld sker efterhand och nästan per automatik. Kopplingarna mellan de fysisk-empiriska och 
de social-psykologiska världarna är fruktbara som diskussionsämne men svåra att utreda som 
vetenskaplig text. 
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Frågor 
 

• Vad karaktäriserar bra undervisning i Teknik? 
• Redogör för den didaktiska triangeln 
• Vad är typiskt för ett socio-kulturellt perspektiv? 
• Vilket moment (1 - 8) är viktigast? 
• Vad gör man för att koppla utbildningen till verkligheten? 

 
 
 
 
Robotprogrammering på högstadiet  
 
Johan Gunnarsson 
 
Det första man kan fastslå – i en jämförelse mellan hur IT såg ut förr och hur det ser ut idag – 
är att datamaskinens operationer är dolda för användaren. Å andra sidan är resultatet av 
operationerna är fullt synligt. Användarens relation till artefakter som skrivmaskin eller dator 
varierar. Förhållande blir tydligt vid digitalt medierat informationsutbyte, t ex vid 
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myndighetskontakter när medborgare ska lämna självdeklaration på digitala plattformar. Den 
sociala sidan av teknikstöd eller medierad och indirekt kommunikation kan aktörerna många 
gånger justera genom socialt utbyte och kontroll på varandra och på tekniken. Men operationer 
som en inkomstdeklaration är svårare att genomföra i virtuella miljöer än ansikte-mot-ansikte. 
Det verkar som att den digitala miljön döljer/glömmer/förhindrar sociala lösningar på digitala 
problem. Brukaren ska respektera kommunikationens tekniska och sociala karaktär. Den 
digitala miljön erbjuder möjligheter. Till det sociala samspel som uppstår vid gemensam 
problemlösning hör att, i ett ämnesdidaktiskt perspektiv, läraren hanterar elevernas yttre 
(betyg), inre (motivation) och ämneskunskap (programmering).  Vid ansikte-mot-ansikte möten 
har läraren dessutom en relation till eleven och till skolans kunskapsmål. Eleven har en relation 
till artefakten; ett programmeringsverktyg och arbetet med att lösa uppgiften. En tredje relation 
avser lärarens relation till målet för uppgiften. Läraren visar och värderar olika lösningar. 
Eleven löser programmeringsuppgiften. Man undrar vilka regler som gäller för resultatet av ett 
programmeringsjobb. Eleven, skolan eller läraren tar knappast en ekonomisk risk. I vissa fall 
kan det uppstå alienation i relationen mellan elevens, teknologins och lärarens mål. Framför allt 
gäller det att klargöra och visa vilken typ av lärande lärarens hantering av programvaran 
erbjuder, mekanisk-instrumentell eller organisk-social? 
 
Datorer och programmering omgärdar vår vardag men få tänker på hur viktigt det är för 
samhället att vi kan hantera teknologin. Sedan Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lgr 11 (Skolverket, 2018), har man sorterat 
programmering som en del i ämnet Teknik. Men även i andra ämnen förespråkar man 
kompetens att programmera. Datoriseringen är redan idag en integrerad del av den svenska 
skolan. Programmering utgör en viktig del av Teknikämnet idag. 
 
Bakgrund 
Användningsområdet för programmering är stort. Verksamheten omfattar allt från hemsidor, 
program i telefoner till styrsystem för industriella robotar. Att programmering kommer att 
utgöra en stor del av den kommande generationens miljö är en självklarhet. Någon form av 
programmering finns i varje elektronikdetalj i skolan, i hemmet, på jobbet eller på fritiden. 
Applikationerna kan vara mer eller mindre avancerade. Dagens bilar innehåller exempelvis 
avancerade styrsystem som i sin tur är uppbyggda med hjälp av olika programmeringsspråk. 
Till följd av smarta telefonens intåg i var mans liv kommer många i kontakt med 
programmerade redskap och program. Det kan vara spelet i din telefon eller programmet som 
sköter din mail. Vi är i dag mer eller mindre beroende av programmerade applikationer och 
programmerade tekniska lösningar. Till exempel, att gå till banken idag är något som till 
största delen sköts online. För att betalningssystemet ska fungera måste någon ha 
programmerat och skapat den digitala banken. Ett annat exempel är betalsystem i affären. Fler 
och fler kunder betalar med kort. Kortbetalningssystemet var en gång en ny teknisk lösning, 
en innovation. Systemet fungerar med en programmerad kod i bakgrunden. Många 
programspråk ligger bakom stora verksamheter i samhället. Unga elever kommer redan i 
grundskolan i kontakt med likasinnade i en global värld.  
 
Här ska jag utvärdera programmeringsundervisning och beskriva vilka vägar läraren kan välja 
för att uppnå ett bra resultat före, under och efter programmeringslektionerna. Något gör att 
elever som kanske saknar intresse för programmering engagerar sig, övar och upplever 



lärorika lektioner. Frågan är om läraren kan utveckla kreativa elever med programutveckling 
och programmering. En annan fråga rör hur läraren lägger upp utbildningen så att alla elever 
ska nå målen. Min undersökning syftar till att hitta samband mellan uppgifter som eleverna 
får och deras sätt att angripa och lösa några programmeringsuppgifter. Går det att med enkla 
målsättningar skapa en förståelse för programmering och dess innehåll? Samtidigt ska läraren 
skapas en kreativ miljö där alla elever får pröva och testa gränserna för vad man kan göra med 
programmering. Och framförallt, kan ett par lektioner på högstadiet skapa ett vidare intresse 
för programmering och öka elevernas förståelse för vad programmering är och värdera 
samhällets användning av IT? 
 
Till min hjälp har jag haft en liten programmerbar robot vid namn Edison. Robotarna 
tillsammans med mina insatser som lärare har utgjort elevernas grundstenar i deras första 
möte med Python textprogrammering och robotkörning. Edison är skapad av företaget 
Microbric i Australien. Roboten är avsedd för utbildning för elever i årskurs ett till nio. Den 
är kompatibel med LEGO. Man kan bygga ihop flera robotar för att öka användningsområdet. 
Den säljs i Sverige till ett rimligt pris ca. 500 kr/robot och det är allt man behöver för att starta 
upp programmeringen. Man kan programmera roboten via utvecklingsmiljöer online som är 
kostnadsfria för användaren. Och man kan använda Pythonroboten i utbildningen. Redan från 
unga år och fram till åk 9 kan man använda roboten. Användningen av roboten bygger på 
flera programmeringssätt. Totalt kan man programmera roboten på fyra olika sätt, från enkelt 
till avancerat. I den enklaste varianten av programmering använder man streckkoder. Det 
finns streckkoder som man laddar ner från internet. Man laddar roboten med förinställda 
kommandon. En sådan lösning vänder sig till elever i de yngre åren. Nästa steg är så kallad 
block-programmering. Det består helt enkelt bilder på kommandon som man drar och släpper 
på ”rätt” plats. Ett bestämt kommando styr roboten på ett förutbestämt sätt. Denna 
användning blir då ett naturligt steg att gå efter vid streckkods-programmering.  
 
För att öka svårighetsgraden kan eleven använda något som kallas Scratch-programmering. 
Det är en mer avancerad variant av block-programmering. Här finns det många fler 
kommandon och det går att vara precis i sin programmering. Scratch-programmering är 
vanligt i skolor. Man använder det för elever som är ovana med programmering. Den svåraste 
nivån är text-programmering.  
 
Roboten Edison använder ett programmeringsspråk som heter Python. Det är ett allmänt 
programmeringsspråk som man använder till Edison och många fler applikationer. Därmed 
finns det mycket dokumentation om programmeringsspråket. Det är enkelt att söka upp 
exempel på kod och till och med hela program i skolan. Detta är det svåraste sättet att 
programmera Edison på. Att programmera med Python är lika enkelt som att programmera på 
vilket dataföretag som helst.  Man kan använda så många olika tekniker för att styra roboten. 
Detta gör att roboten lämpar sig väldigt bra för alla åldrar i grundskolan. 
 
Några begrepp  



Inom programmering använd er brukaren programspråk som C++, C#, HTML. Python 
Utvecklingsmiljö eller editor är programmet där man skriver sin kod. I utvecklingsmiljön 
tolkar man sedan koden och skapar ett program. Textprogrammering: Det finns många sätt att 
tala om för utvecklingsmiljön vad som ska hända. Det vanligaste ute i samhället är 
textprogrammering. Man skriver kod precis som man skriver text. Men för yngre barn kan 
man använda bilder som man har placerat i rätt ordning, så kallad block-programmering, 
Bilder tolkar man sedan i utvecklingsmiljön som sen bildar ett program utifrån bildernas 
ordning. 
 
Historik 
Programmering tar mer och mer plats i samhället. I dag går nästan alla människor med en 
mobiltelefon i fickan. Allt som styrs av elektronik kräver i grund och botten någon form av 
programmering. Programmering blir en större del av skolans verksamhet. I den senaste 
reviderade läroplanen finns programmering som innehåll i flera skolämnen.  
 
Men redan på 1961 förespråkade en datavetare, Alan Perlis, att alla elever borde lära sig att 
programmera. (Manilla, L. 2017). Han grundade detta ställningstagande till programmering 
som ett sätt att öka förståelsen för teorin bakom beräkningar. Inriktningen kunde flyttas över 
till andra ämnen så som matematik och ekonomi. Under 60-talet och sedan 1970-talet kom 
programmeringsspråket BASIC (Beginner´s All-Purpose Symbolic Instruction Code). Språket 
vände sig till nybörjare och den stora allmänheten. Då började programmeringen att få fäste 
bland elever i skolans högre åldrar. Nästa steg för programmering i skolan tog man 1967 då 
ett företag lanserade första utgåvan av LOGO, ett programmeringsspråk som vänder sig till 
barn. Tanken med LOGO var att det skulle fungera som komplement till övriga skolämnen. 
Under 1980-talet introducerade lärarna programmering som en schemalagd verksamhet 
(Manilla, L. 2017). Även styrdokument som LGR80 skrev in datalära i kursplanerna för 
matematik, NO och SO. Under 1990-talet gick fler och fler skolor ifrån programmering och 
datateknik i undervisningen. En orsak till detta sägs vara bristen på kvalificerad personal. 
Lärarna saknade helt enkelt den kunskap som behövdes för att lära ut datateknik och 
programmering. Detta är fortfarande ett problem som svenska skolan dras med. Under 1990-
talet blir PC: n ett vanligt inslag i det svenska hemmet. Användandet av PC- datorer står i 
fokus och programmeringen kommer i bakgrunden. Ett tecken på det syns i LPO 94 där 
myndigheterna lägger fokus på att eleverna ska lära sig med datorn istället för att eleven ska 
lära sig om datorn. På 2000-talet introduceras återigen ämnet programmering i skolan och nu i 
stora delar av världen. Programmeringskompetens är en viktig del av framtidens kunnande 
och skolan ska satsa på programmering. Men olika länder har valt olika strategier angående 
hur man använder programmering i skolan. Vissa länder har redan i tidiga år programmering 
på schemat medan länder som Sverige, har valt att integrera programmering med ”gamla” 
befintliga ämnen som matematik, teknik och SO. 
  
Styrdokument 
I den nuvarande läroplanen LGR 11, rev. 2018 finns det många inslag av programmering. 
Man kan se att programmering ska utgöra en angelägen del av arbetet i den svenska skolan. 
Naturligtvis finns programmering i ämnet Teknik, men programmering finns även i 
Matematik och Samhällskunskap. Teknikämnet ska föra programmeringskompetens framåt i 
skolan. Redan för årskurs ett till tre finns formuleringen ”Att styra föremål med 
programmering” och för årskurs fyra till sex är det nyttigt:  ”Att styra egna konstruktioner 
eller andra föremål med programmering”. Så nya styrdokument ger eleverna möjlighet att lära 
sig programmering från tidig ålder. I årskurs sju till nio blir kompetenskraven avancerade: 
”Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras” och ”Egna 



konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av 
programmering”. Det finns en hel del öppningar i LGR11.  Man kan tolka kraven som att 
programmering kan vara en del av målet. (Manilla, L. 2017) Samma år (2017) kom 
regeringen med klargöranden och förstärkningar i läroplanen för att tydliggöra skolans 
uppdrag att stärka elevernas digitala kompentens. Bland förändringarna finns skrivningar som 
ledde till att programmering infördes med ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan. 
Syftet var att utveckla förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. 
Regeringen tog med andra ord ett kliv framåt i den digitaliserande debatten. 
 
Undervisning i programmering   
Ibland använder elever ett nytt sätt att prova sig fram i sitt lärande. Man benämner ibland 
elevernas arbetssätt Tinkering eller Bricolage. De engelska uttrycken betyder att eleven 
kommer till insikt med hur ett projekteringsuppdrag fungerar genom att testa sig fram och 
pröva olika lösningar. Figur 2 visar kodning, tolkning, observation och reaktion. McLean & 
Wiggins (2010) beskriver resultatet av Tinkering som ett sätt att utveckla kreativitet för att 
lösa programmeringsproblem. Författarna beskriver hur Tinkering ökar förståelsen för 
programmering och resultatet av programmering. Positiva lösningar uppstår under processen. 
Självstyrning innebär att eleven på egen hand testar sig fram. Till det positiva med arbetssättet 
hör att eleven tillåts att göra fel och se vad som händer. Elevers kreativitet, upptäckarlust och 
nyfikenhet är drivkraften i arbetssättet.  
 
Umaschi Bers et al (2013) belyser i en forskningsrapport hur inslaget av robotar i 
undervisningen i programmering kan fungera som katalysator för fortsatt utveckling. Eleverna 
uppvisar en positiv bild av programmeringsarbetet. Elevens engagemang ökar med införandet 
av robotar. Resultatet av programmeringsprocessen blir bra när eleverna får tolka 
uppgiftsbeskrivningen. Tinkering ökar elevernas motivation och i samband med införandet av 
robotar blir resultatet ännu bättre. 
 
Wagh, A., et al. (2016) anser att ett fritt arbetssätt som Tinkering ökar kreativiteten och lusten 
att programmera och utföra uppgifter. Författarna visar också i en studie att eleverna kan 
förklara och föra resonemang kring koden och de förändringar som användarna genomför. 
Tinkering föder samarbete, samtal och gemensam utforskning elever emellan. Delprocesserna 
sker spontant som en del av arbetet och som en direkt effekt av avsaknaden av utförliga 
instruktioner. Rolandsson (2015) beskriver bristen i programmeringsundervisning på 
lärarkårens utbildningsnivå inom programmering. Det är en negativ faktor att lektionernas 
nivåer skiljer så mycket åt i skolan. Många lärare anser sig vara otrygga i programmering. 
Vidare beskriver Ronaldson (ibid.) bra sätt att utföra undervisning. Han anser att Tinkering 
kan vara en väg framåt för alla lärare som jobbar med programmering. 
Grandell, L.et al. (2006) beskriver i en forskningsrapport vikten av att välja ”rätt” 
programmeringsspråk för förstagångsprogrammerare. De pekar på fördelarna med ett brett 
språk. Slutsatsen är att Python är ett bra språk med många moduler och enkelhet som 
programmeringsspråk för nybörjare. 
 
Allmän didaktik och ämnesdidaktik 
De grundläggande didaktiska frågorna är, enligt Lundgren,et al. (2014), vad ska läraren 
undervisa i, hur ska man bedriva undervisningen och varför ska man undervisa. Men även 
andra frågor kan komma på tal när man diskuterar didaktik, exempelvis var undervisningen 
ska ske, med vem ska man undervisa, när ska man utmana elevens lärande samt med hjälp av 
vad man ska undervisa i. Forskning kring teknikdidaktik som det kallas inom teknikämnet är 



av sent datum. Begreppet teknikdidaktik växte fram i Sverige tack vare statliga ekonomiska 
satsningar bland annat på lärarnas fortbildning.  (K., Höst, G. & Hallström, J. 2018). 
 
En väldigt viktig sak som lärare måste komma ihåg och arbeta med är elevernas motivation. 
Om eleverna saknar motivation så kommer eleven att missa den information som läraren 
förmedlar. Att motivera en hel klass kan vara svårt och det krävs erfarenhet för att veta hur 
man gör. Man kan dela in motivation i flera delar. Bronäs och Runebou (2016) beskriver hur 
motivation kan delas in i tre kategorier, Yttre, Inre och Ämnesinriktad motivation. För att få 
en bra undervisning och elever som tar åt sig den kunskap som du lär ut måste alla delar vara 
aktiverade hos eleverna. Författarna (ibid. 2016) skriver att det finns fem grundläggande 
principer som man bör eftersträva vid arbete med programmering. De är motivation, aktivitet, 
konkretion, individualisering och samarbete. Genom att låta eleverna programmera sina 
robotar för att utföra de uppdrag som är förutbestämda skapas aktivitet hos eleven. Eleven får 
lära sig programmering genom att testa och prova sig fram.  
 
Learning by doing är något som jag förespråkar och i ämnet Teknik är det enkelt att applicera 
konkreta handlingar på lektionerna. Konkretion är det som eleverna ska skapa för sig själva. 
Genom att programmera sin robot och bestämma hur den ska köra bygger man upp förståelse 
som är enkel för eleverna att ta till sig. När man själv får bygga och skapa något så blir det 
automatiskt uppenbart hur olika delar fungerar. Detta gäller såväl fysisk konstruktion som 
konstruktion av program genom programmering. Det är också viktigt att låta programmering 
bli ett ämnesdidaktiskt koncept. Men jag ville hitta ett roligt och enkelt sätt att programmera 
på. Och jag ville utmana eleverna i att lära sig grunderna i programmering samtidigt som de 
blev utmanade och fick vara kreativa tillsammans med andra.  
 
Bronäs och Runebou (2016) har myntat initialordet MAKIS. Det står för motivation, aktivitet, 
konkretion, individualisering och samarbete. Läraren måste skapa motivation för eleverna. 
Det ska vara roligt att utföra den uppgift som jag ber dem göra. För att nå den effekten har jag 
förberett en lektionsserie. Syftet är att eleverna i årskurs åtta ska lära sig textprogrammering. 
De ska lära sig grunderna i programmeringen, men de ska också få möjlighet att sätta samman 
de kunskaper de har i ett större program. De ska lösa hur Edison tar sig fram på banor som jag 
designat åt eleverna i förväg. Detta är elevernas första möte med textprogrammering. 
Eleverna upplever området helt nytt. Jag har valt att jobba med små robotar som heter Edison. 
Med hjälp av den programmering som eleverna gör kan de sen styra Edison och få roboten att 
till exempel köra framåt för att sedan backa tillbaka. Edison är en robot med stort bibliotek 
och programmeringsspråket som används heter Python. 
 
Målet för lektionerna är att eleverna ska lära sig grunderna i programmering och i detta fallet 
språket Python. De får under en lektionsserie ett antal uppgifter som de måste lösa för att 
avancera till nästa nivå. Man kan se lösningen av uppgiften som ett delmål för att klara sista 
uppgifterna. Men jag vill att mina elever ska hitta egna vägar för att lösa uppgifterna. I 
programmering finns det alltid flera vägar att välja för att nå målet. Genom att endast sätta 
upp mål utan att ange vägen dit vill jag skapa ett kreativt och öppet klimat för att lösa 
uppgifterna. Och därmed kommunicerar eleverna och tänker utanför boxen.  
 
Under lektionerna kommer jag att uppmuntra eleverna till nya framgångar med nästa uppgift. 
Jag uppmuntrar till mer och fördjupat lärande genom att visa på bra saker som gjorts och sen 
ge tips om hur eleven kan gå vidare. Detta är ett bra sätt att skapa goda resultat här och nu och 
i framtiden. Effekten är särskilt tydlig när det gäller laborationer eller programmering. Där är 
det viktigt att ge konkret beröm för det som eleven har utfört och sen uppmuntra till vidare 



arbete eller utveckling. Jag undviker att ge skriftliga prov. Däremot ger jag en 
sammanfattande bedömning utifrån mina sparade intryck. Mina lektionsplaneringar består av 
ett fåtal uppgifter som eleverna ska programmera roboten till att lösa.  
 
Lektion 1 
Mina lektionsplaneringar är enkelt uppbyggda. Första lektionen ägnade jag ganska mycket tid 
till teori. Jag förklarade hur miljön ser ut där vi ska programmera. Efter genomgången av 
programmeringsmiljön får alla elever öppna ett test-program som ligger förprogrammerat i 
Edpy, den ”lokala” programmeringsmiljöns namn. Detta test-program analyserade vi 
tillsammans och jag förklarade för eleverna att roboten kommer att avkoda koden i samma 
ordning som de skrivit den, alltså uppifrån och ner. Edison kommer att utföra uppgiften som 
står på rad 17 innan den gör det som står på rad 18 och så vidare. Edison Python erbjuder en 
programmerbar utvecklingsmiljö.   
 
Jag delade ut robotar till eleverna som ska arbeta i par. I någon grupp samarbetade tre elever. 
Tanken är att eleverna ska utföra arbetet tillsammans. Nästa steg i första lektionen var att 
eleverna fick testa att programmera sin robot med det test-program som vi hade gått igenom. 
Eleverna ska analysera och studera om roboten gjorde som de trodde och om det gick att 
urskilja de olika rörelserna som roboten gjorde med den kod de hade på skärmen. När de såg 
hur verkligenhetens robot rörde sig och förstod sambandet mellan koden och robotens rörelser 
det så fick de fria händer att ändra i koden för att se vad som händer. Under tiden fanns jag 
tillgänglig som lärare. Jag hjälpte och förklarade om någon körde fast. Sedan var lektionen 
slut.  
 
Lektion 2 
Till nästa lektion kände alla elever till hur Edpy fungerade. De visste också hur man 
programmerade roboten. Jag inledde lektionen med en kort återblick på hur 
programmeringsmiljön ser ut och hur roboten fungerade. I en snabb teorigenomgång 
repeterade vi sedan ett viktigt kommando för kommande lektioner. Ett sådant ”drive-
kommando” är nästan genomgående det eleverna ska använda för att få roboten att köra. 
Kontot är helt enkelt en grundsten i det arbete som vi ska utföra. Det är dags att presentera 
kommande veckors arbetsplan. Jag har förberett olika uppgifter som eleverna ska få roboten 
att utföra. Det börjar med enkla uppdrag för att sedan bli mer avancerade övningar. För att 
kunna utföra uppdragen har jag tejpat upp banor på golvet i klassrummet. Det finns totalt sex 
banor med en start- och en mållinje markerade. Det första eleverna ska göra är att få roboten 
att starta vid startlinjen och sedan köra framåt. Därefter ska roboten stanna exakt när den tagit 
över sig mållinjen. När eleverna löst uppgiften ska de utveckla koden så att roboten backar 
tillbaka till startlinjen. Under lektion två vill jag att eleverna stannar upp vid uppgift tre. I de 
fall då några elever löst uppdraget har jag inkluderat några extra svårigheter som eleverna ska 
tya sig förbi. Sedan får de gå vidare med kodningen av uppgift fyra. Detta uppdrag har jag 
formulerat för att jag vill att eleverna ska testa nya sätt att ta sig an uppgiften. Det kanske 
finns fler än en framkomlig väg. En annan anledning är att jag vill hålla grupperna någorlunda 
samlade. Jag vill att eleverna närsomhelst ska kunna bygga på koden och koppla den nya till 
den befintliga koden. Och i uppgift fyra tillkommer ett nytt moment. Det vill jag gå igenom 
under lektion tre i samband med att jag presenterar en teoridel. På så sätt kan alla dela 
informationen. 
 
Lektion 3 
I lektion tre ska eleverna programmera roboten så att den kan köra i en rektangel. Roboten ska 
dessutom köra fyra varv. En teori om loopar är kopplad till denna lektion. Man skriver helt 



enkelt koden en gång och sen ber man roboten upprepa koden flera gånger. På det sättet 
sparar man arbete som programmerare och att spara tid är en ambition som man dagligen 
använder vid programmering. Jag förklarar för eleverna och visar hur en loop ser ut och 
varför man använder loopar. Därefter får eleverna påbörja programmeringen på egen hand.  
Tanken med mina lektioner är att eleverna ska komma på lösningar och ta sig an uppgiften 
som de själva vill. Jag vill att de ska ta egna vägar och testa nya kommandon. De får gärna 
utforska vad som sker och hur de kan lösa uppgifterna. Min uppgift blir att leda och guida och 
rätta till felskriven kod, vilket är en svår uppgift för nybörjare. Jag utmanar alla grupper med 
att försöka hitta alternativa vägar att lösa den ursprungliga uppgiften på.  På det sättet har vi 
tillsammans hittat många kreativa lösningar.   
 
Lektion 4 
Lektion fyra inleder jag som vanligt med teori. Lektionen börjar med att vi repeterar loopar 
och vad man kan ha dem till. Jag förklarar vad man använder dem till och visar på nytt hur 
man skriver en loop i Python. I denna lektion har jag tänkt att eleverna ska få sätta samman 
alla kommandon. De ska repetera kunskap som de fått under de tidigare lektionerna. För att 
nå en sådan effekt har jag tillverkat och ritat upp tre banor på några Whiteboard-tavlor. Dessa 
ska eleverna programmera roboten att köra. Banorna är enkla till utformningen men erbjuder 
en bra utmaning för många elever. Nu gäller det att eleverna samarbetar och tar vara på det 
som de lärt sig under tidigare lektioner. Övningen är ett test på hur de kan använda sig av de 
enkla delarna som vi arbetat med. De ska sätta ihop delarna till ett program som får roboten 
att klara banan som jag gjort. Eleverna ska arbeta med två likadana banor.  
 
Lektion 5 
Så här långt in i lektionsserien har vi klarat oss utan en teorigenomgång. Eleverna vet vad de 
ska göra och vilka program de ska använda. Jag hälsar alla välkomna och ber dem komma 
fram och hämta en robot. Eleverna arbetar fortfarande i grupper om två eller tre. De flesta 
eleverna jobbar fortfarande på de två första banorna och försöker lösa dem. Men enstaka 
elever har redan klarat de första banorna och är nu redo att ta sig an en lite svårare bana. 
Lösningen till den svåra banan kräver att eleverna tänker igenom situationerna ordentligt 
innan de påbörjar programmeringen. Att hitta den enklaste lösningen är alltid att föredra men 
det finns många sätt att lösa banan på. Min uppgift som lärare är att hjälpa elever som kört 
fast eller missuppfattar varför deras robot gör på ett speciellt sätt. Men den mesta av tiden går 
ut på att titta på hur eleverna kör sina robotar och ge dem positiv feedback. Alla elever vill att 
jag tittar på när deras robot kör på banan. De vill visa mig hur det kodande arbetet gått framåt.  
 
 
Lektion 6 
När denna lektionen startar går många elever över till den svåra banan. Jag känner jag att jag 
behöver delge eleverna några tips innan de startar upp arbetet. Uppgiften kräver på många 
ställen att roboten kör och svänger samtidigt. Många elever är osäkra på hur man ska 
programmera sådana rörelser. Det finns ett litet specialkommando där man kombinerar två 
rader kod så att Edison läser dem som en. Detta moment går jag igenom i början av lektionen. 
Alla får samma information och eleverna börjar fundera på ur de ska lösa (del)uppgiften. Det 
blir diskussioner om hur man ska lösa banan och vilka kommandon man ska använda. Det 
uppstår lite köbildning för att få testa sin kodning samtidigt. Så till nästa lektion kommer jag 
att ha en bana särskilt för elever som vill testköra. Alla elever vill ta chansen att komma framåt. 
Jag planerar för en ny utmaning för de elever som klarar den svåra banan under lektion sex. 
 



Lektion 7 – 9 
Under de sista lektionerna har arbetet fortsatt framåt. Jag har gjort en bana till. Den är 
likvärdig med de två första. På det viset slipper jag köbildning. Jag observerade under lektion 
sex att framförallt visa flickor höll sig i bakgrunden och stannade vid bänken. De undvek att 
gå fram och testa sina robotar. Anledningen var att det stod ett gäng killar före dem i kön och 
väntade på sin tur. Detta upplevde jag som ett problem och därför ordnade jag ytterligare en 
bana att testa på. Grupperna har kommit lite olika långt och därför har grupperna spritt ut sig 
till platser där de jobbar. Detta har gjort att köbildningen minskade. Under dessa lektioner har 
eleverna fått utveckla och testa fram koder för att lösa bana ett och bana två. Bana två banor 
är mycket svårare än den första så de flesta har haft fullt upp med att lösa den banan. Under 
lektion nio hade ett par i varje grupp blivit klara med bana två. Då fick de i uppgift att lösa 
hur man styr roboten med en fjärrkontroll. De ska alltså programmera roboten så att 
knapparna 0 - 9 ger roboten olika instruktioner. Detta var en svår nöt att knäcka. Men elever 
som kom så långt i varje grupp samlades automatiskt i en egen liten grupp. Där påbörjade de 
informationssökning och exempel på kod. Alla som testade upplägget löste uppgiften att styra 
roboten med en fjärrkontroll, nästan helt utan inverkan från mig.  
 
 
Bearbetning av data   
För att få ett så brett spann på data som möjligt har jag använt tre metoder att samla data. Dels 
har jag valt att göra två enkätundersökningar. Den första fick eleverna svara på innan de 
påbörjade mina lektioner. Syftet med den enkäten var att få reda på hur mycket eleverna 
jobbat med programmering och hur de ställer sig till ämnet programmering. Jag frågade också 
om de skulle kunna tänka sig att jobba vidare med programmering om de fick välja idag. En 
andra enkäten var inriktad på själva syftet med mitt utvecklingsarbete.  
 
Jag har också fört en loggbok under lektionerna. Sedan har jag bearbetat och analyserat 
innehållet i texterna genom att samla gemensamma och lämpliga teman. Loggboken är 
skriven efter varje lektion och består av en halv A4 sida per lektion. Den innehåller dels mina 
tankar kring lektionen och dels beskrivningar av hur lektionen utvecklade sig, vad som hände 
och hur eleverna tog sig an uppgifterna. Vissa citat med i loggboken. De teman som jag hittat 
i förhållande till mina frågeställningar och min teoretiska bakgrund är: Lärarens profession i 
programmering, Uppgiftsuppbyggnad, Elevens arbete i programmering och 
Lektionsplanering. Dessa teman har jag analyserat för att fördjupa min kunskap och hitta 
olika underteman.   
 
Slutligen har jag intervjuat sju elever/projektdeltagare. Intervjuerna är inspelade för att 
underlätta analys av materialet. Det inspelade intervjuerna är transkriberat till text. Genom att 
studera texterna ur olika infallsvinklar kan man sätta etiketter på texten. Etiketterna 
utkristalliseras som olika teman. Intervjuerna får en mening först när man sätter in svaren i det 
sammanhang i vilket de gjordes. Efter transkriberingen måste man läsa texten ett par gånger. 
På så sätt får man en grundlig förståelse för materialet. Sedan sorterar man ut huvudteman 
som: Uppgifter, Lärarens roll, Motivation, Elevens arbete, Lektionsplanering, Robot. Man 
analyserar elevernas svar för att slutligen identifiera underteman eller underkategorier under 
varje huvudtema. Svårigheten har varit att analysera materialet med neutrala ögon. Följande 
frågor har ingått i intervjuerna: 
 

• Hur har ni upplevt programmeringslektionerna? 
• Vad tycker ni om det upplägg vi haft, med grundkurs och sen fördjupning? 



• Hur har ni upplevt det arbetssätt som vi jobbat efter på lektionerna? 
• Vad har Edison haft för inverkan på undervisningen? 
• Känner ni att ni lärt er programmering efter dessa lektioner? 
• Hur har grupparbetet fungerat?  
• Vad har gjort er motiverade att fortsätta jobba på lektionerna?  
• Hur tycker ni min insats som lärare varit under våra lektioner?  
• Vad kan jag förbättra till nästa gång? 

 
Ett urval av elevernas svar ser ut så här: ”Helt mindeblowing”; ”Detta måste vi jobba vidare 
med”; ”Nu vill vi absolut inte sluta”; ”Asroligt” 
 
Resultat  
Resultatet datasamlingen är grupperat efter vilka typer av mätinstrument (A-C) jag har valt, 
enkät, loggbok och intervjuer.  
 
A: Enkätsvar: följande (fyra) teman och (14) underteman har analysen av elevernas svar.  
 
Tema 1: Lärarens profession i programmeringsundervisning: Engagemang, Styrning, Tydliga 
instruktioner, Stöttning från läraren 
Tema 2: Uppgiftsuppbyggnad: Utmaning, Nya mål, Mål utan tvång, Ingen given väg 
Tema 3: Elevens arbete i programmering: Tävlingsmoment, Kreativitet, Samarbete 
Tema 4: Lektionsplanering, Motivation, Uppnåbara mål, Kronologisk ordning 
 
B: Loggbok: Följande (sex) teman och (26) underteman har analysen av givit.  
 
Tema 5: Uppgifter: Rätt metod för rätt nivå, Variation, Målbilder som styrning, 
Textprogrammering 
Tema 6: Lärarens roll: Lärarens kompetens inom programmering, Guidning istället för facit, 
Grupparbetesdynamik 
Tema 7: Motivation: Elevers tänkande, Uppgifternas utformning, Tävlingsmoment, Learning 
by doing, Delmål, Utmaning 
Tema 8: Eleven: Spontant samarbete, Elevers eget tänkande, Kreativitet, Teori vs Praktik, 
Energi, Diskussion 
Tema 9: Lektioner: Lektionsupplägg, Lektionsplanering, Klassrumsdynamik 
Tema 10: Roboten: Motivation, Variation, Utmaning, Kreativitet, Möjligheter 
 
C: Loggbok och intervjuer ger (11) teman och (38) underteman.  
 
Tema 11: Roboten och dess drivkraft för att förbättra programmeringsinlärning: Motivation, 
Variation, Utmaning, Kreativitet, Möjligheter, Teori vs Praktik, Elevers eget tänkande, 
Tävlingsmoment, Learning by doing, Utmaning 



Tema 12: Uppgiftsuppbyggnad: Uppgifternas utformning, Rätt metod för rätt nivå, Variation, 
Målbilder som styrning, Textprogrammering, Utmaning, Nya mål/Delmål, Ingen given väg 
Tema 13: Lärarens profession i programmeringsundervisning: Lärarens kompetens inom 
programmering, Guidning istället för facit - Styrning eller inte styrning, Engagemang, Tydliga 
instruktioner, Stöttning från läraren 
Tema 14: Elevens arbete i programmering, Tävlingsmoment, Kreativitet, Samarbete, Spontant 
samarbete, Elevers eget tänkande, Kreativitet, Diskussion, Grupparbetesdynamik 
Tema 15: Lektioner: Lektionsupplägg, Lektionsplanering, Klassrumsdynamik, Motivation, 
Nåbara mål: Kronologisk ordning 
 
Vissa teman i enkät, loggbok och intervjuer uppträder (marginellt) oftare än andra. Det 
vanligaste temat är frågor som handlar om Kreativitet (sex gånger). Sedan följer Elevens 
tänkande (fem gånger), Motivation (fyra gånger); Utmaning (fyra gånger); Samarbete (tre 
gånger) och Lärarens kompetens/profession/stöttning (tre gånger). Utfallet av prioriterade 
dimensioner vid en bedömning av undervisning i Sverige är det man kan förvänta sig, 
begreppen är rimliga och beskriver aktörernas prioriteringar. Det är svårt att utläsa om utfallet 
av frågorna hade blivit annat om man mätte en elevgrupps prioriteringar i moderna språk, 
gymnastik eller matematik.  
 
Först och främst ser jag många teman. Jag ser också stor spridning under och mellan varje 
tema. Motivation och Kreativitet tycks vara frekventa egenskaper. Dessutom förekommer 
Motivation flera gånger under alla datainsamlingsmetoder. Frågan blir då om man kan 
stimulera intresse och engagemang för programmering i undervisningen. Vilka följder får (det 
minskande) intresset för framtida undervisning och studier? Denna undersökning visar att 
genom att införa en fysisk robot till undervisningen förändrar man elevernas förhållningssätt 
till programmering. Många har tidigare jobbat med programmering i skolan. Men de har 
aldrig sammankopplat teori och praktik som det blir när de nu har programmerat sin robot. 
Analysen visar på en positiv effekt av att införa en robot och koppla det till programmering. 
Några citat och kommentarer belyser elevernas syn på programmeringsprojektet. 
 
Elev A säger ”Jag tror många, speciellt min grupp tyckte det var mycket roligare att det var en 
robot som vi skulle styra”. Elev B fortsätter: ”Innan har vi programmerat en robot på datorn, 
det var med Scratch, då var det ju på datorn och det var tråkigt”. Genom att ha satt upp 
tydliga mål i lektionsserien har eleverna fått motivation att fortsätta sitt arbete framåt och på 
det viset lärt sig mer och mer om programmering. Min undersökning visar att målbilder utan 
styrning och uppgifternas utformning har haft stor inverkan på hur eleverna upplever 
lektionerna.  
 
Elev B säger ”Och jag tycker att så fort man behövde hjälp så kom du och hjälpte och du gav 
inte den hjälpen som är så här ska du göra exakt utan det var mer så där lagom med 
information som gjorde att man sen också fick klura lite själv. Jag tycker det var jättebra!” 
 
Elev C säger ” Det var ju bra att man fick ha en första lektion så att man fick köra fram och 
sen tillbaka för då lärde man de grunder man behöver kunna för att göra banorna sen, det 
tycker jag var bra”. Lärarens engagemang och kunnande har avgörande betydelse för hur 
eleverna upplever och genomför lektionerna. Att en lärare ska vara kunnig inom området och 
samtidigt vara uppmärksam och engagerad på lektionerna kan man se i studien. Genom att 
läraren endast pekar i rätt riktning utan att ge ett rakt svar på elevernas frågor är ett beteende 
som eleverna har upplevt som positivt och ett sätt att öka kreativiteten.  
 



Resultatet visar enligt Elev D att om man som lärare ska hålla i programmeringsundervisning 
måste kunskapsnivån vara så hög att läraren känner sig trygg i sin profession. Kompetenta 
lärare gör att eleverna känner en trygghet i det som läraren lär ut: ”Det har varit bra att du har 
kunnat så mycket programmering, det har känts som du har kunnat hjälpa oss med alla 
frågor”. 
 
Programmering i skolan 
Efter den här presentationen återstår några frågor: (1) Vad skiljer robotprogrammering från 
exempelvis laborationer i Biologi/Kemi? (2) Hur ser en attraktiv utformning av 
programmeringsuppgifter ut? Hur prioriterar och säkerställer man gemensamma, stödjande 
strukturer och tydlighet som individuell frihet, spontanitet och kreativitet? 
 
Den här programmeringsuppgiften har lärt mig mycket om mitt yrke. Jag har utöver tankar på 
ämneskunskap gjort några didaktiska reflektioner. Det har varit lärorikt att genomföra 
momentet i form av ett utvecklingsarbete. Det är bra att kunna ta ett steg tillbaka för att 
reflektera över den egna professionens villkor. Min serie av lektioner har flutit på i stora drag 
bra. Tydlighet och repetition är viktiga komponenter när läraren ska introducera ett nytt 
skolämne. Många elever låter gärna tankarna driva iväg under teoretiska genomgångar. Detta 
gör att man får upprepa samma sak flera gånger för att alla elever ska ta del av informationen. 
Jag har planerat mina lektioner med uppsatta delmål och med specifika steg framåt. Min 
lektionsserie är upplagd så att eleverna bygger på och fördjupar sin kunskap. De tar små steg, 
ett i taget för att sedan addera ihop delarna till ett större projekt. Men elever som var snabba 
med att lösa uppgifterna och som redan hade provat på programmering tröttnade snabbt på 
grundkursen. Till nästa gång ska jag erbjuda fler och mer avancerade uppgifter på grundnivå. 
På det sättet kan jag fånga upp alla elever under alla lektioner. Tiden är en annan begränsning 
som jag funderat på. Min lektionsserie blev till slut för lång. Det var för många lektioner för 
att elever som saknar intresse av programmering skulle ha intresset kvar under hela delkursen. 
Jag tar jag med mig att upplägget med grundkurs och slutmål fungerade väl. Att låta eleverna 
ta sig fram till delmålen utan specifik vägbeskrivning fungerade väldigt bra. Att vara en 
stöttande lärare som ger eleverna verktygen att lösa uppgiften är något som jag tar med mig i 
mitt framtida yrke.  
 
Programmering i skolan är ett förhållandevis ungt ämne. Det finns mycket att utforska. Ämnet 
täcker ett stort kunskapsfält med många grenar. Det vore intressant att genomföra 
undersökningar om hur man motiverar flickor till att jobba med programmering och teknik. 
Flickorna skulle sedan kunna söka sig vidare till tekniska utbildningar på gymnasiet och 
universitetet. Men någonting gör att flickor är i minoritet på de tekniska linjerna på 
gymnasiet. Kanske kan studier i programmering på högstadiet göra att fler flickor söker till 
Teknikprogrammet. Att fortsätta forskningen om teknikdidaktik är en annan del som skulle 
vara intressant att utveckla. Teknikdidaktik är ett ungt ämne och lärare ska förhålla sig till 
ämnet och dess innehåll. Det handlar om programmering och hela kunskapsfältet. Det vore en 
god gärning att belysa programmeringens betydelse för övriga skolämnen i grundskolan. Kan 
man exempelvis se förändringar i matematiken nu när programmering ska bli en del av ämnet. 
Nu ska eleverna tänka i algoritmer och agera problemlösare. Kanske ökar teknikämnets status 
på grund av den nya läroplanen. Frågan kvarstår: Kommer fler lärare att arbeta med och 
utveckla lärarnas programmeringskompetens. 
 



Lärdomar 
Det har varit lärorikt att utföra ett utvecklingsarbete och det är nyttigt att reflektera över den 
egna professionen. Lektionerna har flutit på enligt min planering. Jag tar med mig att lärarens 
förmåga att skapa tydlighet och repetition är viktiga komponenter när ett nytt arbetssätt 
introduceras för eleverna. Många elever låter gärna tankarna driva iväg under genomgångar. 
Det är störande och gör att man måste upprepa samma sak flera gånger för att alla ska ta del 
av samma information. Jag har planerat mina lektioner med uppsatta delmål och med vissa 
avgörande steg framåt. Lektionsserien är upplagd så att eleverna bygger på och utökar sin 
kunskap med små steg, ett i taget för att sedan addera ihop delarna till ett större projekt. Jag 
märkte under mina lektioner att eleverna som arbetade snabbt och som redan kunde lite 
programmering tröttnade snabbt på det låga tempot i grundkursen. Denna insikt tar jag med 
mig till nästa gång. Jag kommer att planera för mer avancerade uppgifter på grundnivå. På det 
sättet kan jag fånga upp alla elever under alla lektioner. Tiden är en annan aspekt som jag 
funderat på. Det visade sig att min lektionsserie blev till slut lite för lång. Jag hade helt enkelt 
planerat för många lektioner. Jag insåg att elever som saknade motivation och intresse för 
programmering tappade intresset under delkursen. Som positivt tar jag med mig att upplägget 
med grundkurs och slutmål fungerade väl och att låta eleverna ta sig fram till delmålen utan 
specifik vägbeskrivning fungerade väl. Att vara en stöttande lärare som ger eleverna 
verktygen att lösa uppgiften men inte instruktionen till densamma är något som jag kommer ta 
med mig i mitt framtida yrke.  

 
Epilog 
 
Här handlar det om programmeringsundervisning. Det första man kan fastslå – i en jämförelse 
mellan hur IT såg ut förr och hur det ser ut idag – är att datamaskinens operationer är dolda för 
användaren. Å andra sidan är resultatet av operationerna är fullt synlig. Användarens relation 
till artefakter som skrivmaskin eller dator varierar. Förhållande blir tydligt vid digitalt medierat 
informationsutbyte, t ex vid myndighetskontakter när medborgare ska lämna självdeklaration 
på digitala plattformar. Den sociala sidan av teknikstöd eller medierad och indirekt 
kommunikation kan aktörerna många gånger justera genom socialt utbyte och kontroll på 
tekniken. Men operationer som en inkomstdeklaration är svårare att genomföra i virtuella 
miljöer än ansikte-mot-ansikte. Det verkar som att den digitala miljön 
döljer/gömmer/förhindrar sociala lösningar på digitala problem. Moralen är att man ska 
respektera kommunikationens tekniska och sociala karaktär. Den digitala miljön erbjuder 
möjligheter. Till det sociala samspel som uppstår vid gemensam problemlösning hör att, i ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, läraren ska hantera elevernas yttre (betyg), inre (motivation) och 
ämneskunskap (programmering).  Vid ansikte-mot-ansikte möten har läraren en relation både 
till eleven och till skolans kunskapsmål. Eleven har en relation till programmeringsprogrammet 
och arbetet med att lösa uppgiften. En tredje relation avser lärarens relation till målet för 
uppgiften. Läraren visar och värderar olika lösningar. Eleven löser programmeringsuppgiften. 
Man undrar vem som äger och vilka regler som gäller för programkoden, dvs resultatet av ett 
programmeringsjobb. Eleven, skolan eller läraren tar knappast en ekonomisk risk. I vissa fall 
kan det uppstå alienation i relationen mellan elevens, teknologins och lärarens mål. Framför allt 
gäller det att klargöra och visa vilken typ av lärande lärarens hantering av programvaran 
erbjuder, mekanisk-instrumentell eller organisk-social? 
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Frågor 
• Vilka (tre) olika sätt att programmera anger författaren? 
• Passar programmering för alla åldrar, vad säger styrdokumenten? 
• Säg något om historiken bakom programmeringsspråken 
• Säg något om progressionen i lektionernas innehåll från 1 till 9 
• Vad är den pedagogiska poängen med Tinkering? 

 
 
 
Astronomi i gymnasieskolan  
 
Tiia Grenman  
 
Bokstäver och ord är en fantastisk uppfinning. Ord är betydelsebärande enheter. Ord finns både 
som ljud, tecken, bilder, diagram och symboler. Aldrig är väl skillnaden i betydelse så stor som 
när man i olika kontexter talar om ord som universum och spade.  Fackuttryck som ljusår och 
funktionsord som och, men, du, jag möjliggör utbyte av innehåll mellan människor. Ord är 
alltså betydelsebärande enheter. De fungerar i kombination med andra ord. Taget var för sig är 
tolkningsutrymmet för varje enskilt ord obegränsat. Därmed är sådana ords betydelse på 
gränsen till meningslösa. Först i kombination med andra ord uppstår betydelse. Ordklasser som 
adjektiv (gul, blå, klen eller mäktig) beskriver egenskaper. Ordklassen verb (stå, bygga, resa) 
beskriver funktioner. Det är en större utmaning att beskriva artefakternas funktioner än att 
beskriva föremålens egenskaper. Frågan är hur mycket och vad man måste veta om ordens 
kommunikativa funktion för att ”begripa” universum. Utmaningen är att visa hur det går till när 
man utifrån enskilda fackuttryck skapar förståelse för de astrologiska termernas betydelse, helt 
enkelt beskriva hur världen fungerar. Lärandeobjektet ska på gymnasienivå utgå från empiriska 
studier av egenskaper och funktioner som man kan återkoppla till vetenskapliga begrepp. 
Eftersom rymden/universum är så stort måste man begränsa det centrala kunskapsinnehållet till 
i första hand begreppskunskap, uttryckt i termer av exempelvis vikt, storlek, magnitud, 
supernova, vit dvärg, elektromagnetisk, rotationstid och massa. Vetenskapliga termer har högt 
kunskapsinnehåll, särskilt när man ska beskriva ett förlopp, en början, något i mitten och ett i 
ett slut. Elever och lärare måste så småningom skapa en personlig ”bild” över sin egen förståelse 
av hur rymden fungerar. Innehållsanalys är ett klassiskt arbetssätt för att identifiera 
meningsbärande enheter. Arbetssättet omfattar steg för att samla och analysera nyckelord, 
kategorier och teman.  



 
 
I långa tider har människor blickat upp mot himlen, fantiserat om stjärnor och förundrats över 
rymdens fenomen. Astronomin har hjälpt oss att förstå vad som hände miljarder år tillbaka i 
tiden. Vi har fått förståelse för vårt ursprung och vår plats i universum. Med hjälp av långvariga 
observationer av stjärnhimlen har vi kunnat bygga upp kalendrar. Vi har förklarat existensen av 
årstider och hur man mäter tid. Himlavalvet har inspirerat oss och framkallat lust och nyfikenhet 
att utforska det. 
 
Bakgrund 
Det är ett rimligt antagande att kunskap om kamratbedömning med kamratstöd förbättrar 
elevernas lärande i Astronomi. Men vilka åsikter uttrycker eleverna om ämnet och 
arbetsformen? Den här undersökningen gjorde jag på teknikprogrammet vid en gymnasieskola 
i norra Sverige. Jag inledde arbetet med ett kunskapstest i början av en lektionsserie. Totalt 
genomförde deltagarna kamratbedömning med efterföljande respons vid två lektionstillfällen. 
Lektionsserien upphörde med ett efter-test där eleverna fick svara på en enkät uppbyggd av 
öppna frågor. Vi analyserade elevernas kommentarer från enkäten och testerna. På så sätt fick 
eleverna insyn i bedömningsprocessen. De tyckte att det var nyttigt att se andra elevers arbeten 
och lära av varandra även om eleverna bara ibland litade på en kamrats förmåga att bedöma 
information och kunskap. Analys av kunskapstesterna före och efter lektionsserien visade att 
kamratbedömning bidrog positivt till elevernas lärande. Arbetet med kamratbedömning var 
både tidskrävande och utvecklande.  
 
Rymden har blivit ett av de populäraste naturvetenskapliga områdena i skola och samhälle, men 
rymden är också ett missuppfattat område. Som exempel kan science fiction-filmer som Star 
Wars sprida missuppfattningar bland elever då exempelvis ljud från vapen kan höras i rymden. 
Man kan se bilder från Hubble Space Teleskopet (HST) där objektens storlek i jämförelse med 
andra objekt kan vara missvisande. 
 
Forskning visar att elevers förståelse för rymden skiljer sig från de vetenskapliga accepterade 
förklaringarna och uppfattningarna. Och det finns stora brister i elevernas kunskap i astronomi 
(Trouille et al., 2013 Rajpaul et al., 2018). Exempelvis finns det elever som tror att solen och 
månen ligger på samma avstånd från jorden (Åhman, 2003). Andra misstar sig på ordningen på 
planeterna i solsystemet (Driver, Guesne & Tiberghien, 1992). Missuppfattningarna 
förekommer både i den klassiska delen av astronomin och inom den del av astrologin där man 
behandlar Big Bang, kosmologi etc. (Trouille et al., 2013).  
  
Tidigare undersökningar (Eriksson, 2014, Henriksen et al., 2014, Tingåker, 2017) bland 
astronomilärare har visat att läraren ofta genomför undervisningen med traditionella och 
lärarcentrerade metoder. Forskningen har dock visat att med exempelvis grupparbete och 
elevcentrerade arbetsformer kan lärarna utveckla elevernas lärande. (Skala, Slater & Adams, 
2000, Bailey & Slater, 2003). Under senare år har kamratbedömning och kamratrespons blivit 
aktuella inslag i undervisningen. Kamratbedömning kan man beskriva som en process där 
elever bedömer varandras arbeten och ger varandra respons. Genom att ge respons till en kamrat 
stärker eleverna sin förmåga att se kvaliteter och förbättringsmöjligheter i det egna arbetet 
(Jönsson, 2017). Gielen et al. (2010) utförde en studie bland 43 gymnasieelever. Resultatet 
visade att eleverna presterade bättre när de fick motiverad respons från sina kamrater. Vid det 
aktuella utvecklingsarbetet har jag använt kamratbedömning med kamratstöd i undervisningen. 
Syftet är att stödja 15 gymnasieelevers lärande i Astronomi. För att utvärdera resultatet 



genomförde jag kunskapstester före och efter lektionsserien. Dessutom har jag utvärderat 
elevernas åsikter om kamratbedömning i undervisningen.  
 
Styrdokument 
Läroplanen, Lgy11 (Skolverket, 2011) styr undervisningens utformning i gymnasieskolan. 
Jämfört med den föregående läroplanen innehåller den nuvarande detaljerad information om de 
olika ämnenas centrala innehåll. Under gymnasieskolans ämnesplan i Fysik står det att 
undervisningen syftar till att utveckla elevernas kunskaper om fysikens begrepp, teorier, 
modeller och arbetsmetoder. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla ett 
naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld, genomföra observationer och experiment samt 
bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat (Skolverket, 2011). Mer specifikt och som ett medel 
att uppfylla kunskapskrav kopplade till fysikämnets centrala innehåll ska eleverna utveckla 
följande förmågor. 
 

• Begrepp (B) Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt 
förståelse av hur dessa utvecklas  

• Problemlösning (P). Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor 
samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera 
strategier, metoder och resultat  

• Experiment (Ex). Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och 
observationer samt förmåga att hantera material och utrustning 

• Individ och samhälle (I). Kunskap om fysikens betydelse för individ och samhälle,  
• Kommunikation (K). Förmåga att använda kunskaper i Fysik för att kommunicera samt 

för att granska och använda information (Skolverket, 2011). 
 
Eleverna studerar Astronomi i kursen Fysik 2. Elever som går på naturvetenskapliga och 
tekniska programmen läser den boken. Fysik 2 är en påbyggnad av kursen Fysik 1 och fokuserar 
förutom Astronomi bland annat på klassisk mekanik (tvådimensionell rörelse), våglära och 
elektromagnetism (Skolverket, 2011). Inom Astronomi behandlar man följande innehåll. 
 

• Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivning av universums storskaliga 
utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning 

• Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra 
• Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och 

interstellära rymden 
• Metoder för att upptäcka och undersöka exo-planeter.  
• Villkor för liv på andra planeter 

 
Astronomi är ett brett ämnesområde. Det innehåller flera moment och kräver bra förkunskaper 
hos eleverna. Områden som läroplanen tar upp är metoder och analys av det ljus som 
exempelvis stjärnorna sänder. Ett alternativ är att spåra och upptäcka planeter som finns utanför 
vårt solsystem. Teorier om universums utveckling finns med tillsammans med beskrivningar 
hur galaxer och stjärnorna bildas och utvecklas. 
 
Storlek och avstånd 
Intressant för lärare som undervisar astronomi är att få veta vilka förkunskaper elever har när 
de börjar studera ämnet. Forskning kring förståelse för astronomi, hos elever generellt, visar att 
astronomikunskaperna är ganska begränsade (Bailey & Slater, 2003). Astronomiska 
missuppfattningar uppstår redan på grundskolenivå och följer eleverna upp på högskolenivå 
(Trumper, 2001). Driver, Guesne & Tiberghien (1992) visar att astronomiska föreställningar är 



svåra att förändra hos elever. Missuppfattningar blir kvar trots undervisningen. Undersökningar 
av mellanstadielever visar att barnen kopplar ihop gravitation med luft. Den felaktiga 
tankegången leder dem till att tro att gravitation bara existerar på jorden. Många trettonåringar 
tror att gravitation saknas i rymden (Stead & Osborne,1981 i Driver et al.1996).   
 
Sadler (1987) gjorde en studie bland en grupp 14 åriga elever. Resultatet visade att vanliga 
missuppfattningarna var kopplade till storleks- och avståndsförhållandet mellan solen, jorden 
och månen. Författarna fann att majoriteten av eleverna beskrev att månen var ca hälften så stor 
som jorden och att solen var upp till fyra gånger så stor som jorden. Enligt författarna kan 
elevernas missuppfattningar bero på att man i klassrummet och i läroböckerna använder 
missvisande modeller, åtminstone när det gäller himlakropparnas storlek och avstånd.   
 
Sadler (1992) gjorde en studie bland 1400 high-school elever i USA. Uppgiften var att förklara 
vardagliga astronomiska fenomen, till exempel ex solens rotationstid, eller varför vi har årstider 
och månens faser. Resultatet visade att bara 34 % av eleverna hade svarat rätt på frågorna. Den 
vanligaste felaktiga förklaringen på månens faser var att jordens skugga är orsaken till dessa. 
Årstider förklarade eleverna med ett varierande avstånd från jorden till solen. Även senare 
undersökningar bland elever visar att inkorrekta förklarningar om månfaser eller dag/natt-
cykeln följer med upp på universitetsnivå (Lindlell, 2001, Vosniadou & Brewer, 1994). Bailey 
& Slater (2003) presenterar fler studier av hur elever missförstår Astronomi. Elever av alla 
åldrar kan (miss)förstå ämnet. Författarna ger en liknande bild av elevernas bristande kunskaper 
inom området. 
 
Rajpaul, et al. (2018) genomförde studie av norska grundskoleelevers kunskaper i astronomi. I 
undersökningens första del utförde eleverna ett test där de skulle rangordna olika astronomiska 
objekts storlek i förhållande till varandra, till exempel planet, stjärna, solsystem, galax och 
universum. Sedan skulle eleverna rangordna olika objekts avstånd i förhållande till jorden, som 
till exempel jordens centrum, månen, solen, asteroidbältet, Neptunus, polstjärnan. 40 procent 
av eleverna ansåg att en planet är större än en stjärna samt att fler än 60 procent av eleverna har 
en felaktig uppfattning om att polstjärnan ligger inom vårt solsystem (Rajpaul et al., 2018). 
Andra delen av undersökningen var koncentrerad på intervjuer, där eleverna fick förklara olika 
astronomiska begrepp. Elever som i stort sett kan förklara vad objekten är, visar bra resultat på 
uppgifterna (Rajpaul et al., 2018).  
 
Flera studier gällande elevers kunskaper inom kosmologi som Big Bang, universums expansion 
och struktur visar att missuppfattningar inom det området är lika utbredda som inom klassisk 
astronomi (Prather et al., 2003, Bailey et al., 2012, Wallance et al., 2012, Trouille et al., 2013). 
Undersökningar bland studenter antagna till kursen General Education Introductory 
Astronomy’’ (Astro 101) vid universitet i USA visade bland annat att studenternas kunskap i 
Kosmologi som också innefattar Astronomi var bristfällig. Drygt en tredjedel av 40 svarande 
trodde att universum är evigt. Andra studier visar liknande resultat, till exempel att universum 
alltid har existerat (Bailey et al., 2012). 
 
Undervisning i astronomi 
Alla objekt i rymden sänder ut elektriskt laddade partiklar i olika våglängder, från radiovågor 
via synligt ljus till röntgenstrålning. För att kunna bearbeta och tolka ljuset använder man 
avancerade instrument och metoder. Genom att undersöka en stjärnas ljusspektra kan man ta 
fram information om till exempel en stjärnas sammansättning och temperatur. Astronomi 
inkluderar kunskaper inom våglära, optik och atomfysik liksom kunskaper för att tolka 
astronomibilder, diagram, symboler och möjlighet göra avancerade beräkningar. 



Ämnesområdets komplexitet innebär att elever behöver ha bra förkunskaper för att förstå 
ämnesområdet. Brister i förkunskaperna leder till framtida problem med studierna (Harlen, 
1996, Ströbäck, 2012).  
 
En sak som försvårar en djupare förståelse är att astronomin handlar om objekt som finns på 
långt avstånd från oss. Objekten står utanför våra erfarenheter, något som är möjligt att förhålla 
sig till inom den klassiska mekaniken. Svårigheter uppstår när elever måste visualisera hur 
planeterna rör sig runt solen eller hur storleken på olika himlakroppar är relaterad till jordens 
storlek. Det är föga förvånande att 40 procent av eleverna i en norsk studie trodde att planeter 
är större än en stjärna (Rajpaul et al., 2018). Eleverna använde antagligen sina egna erfarenheter 
som var kopplade till deras verklighet att jorden är stor jämfört med stjärnorna. De syns ju bara 
som små ljuspunkter på himlen. 
 
Ämnesdidaktisk forskning om astronomiundervisning är ett relativt nytt forskningsfält. Inom 
området undersöker man elevers förståelse för ämnet och effektiviteten hos olika 
undervisningsmetoder (Bailey & Slater, 2003). Resultat av dessa studier har man publicerat i 
fysikdidaktiska online tidskrifter. En sådan, Astronomy Education Review, började 2001 
publicera artiklar om forskning kring astronomiundervisning.  
 
Det finns en del förslag hur olika undervisningsmetoder i astronomi kan leda till lärande och 
förståelse. Bailey & Slaters (2003) artikel sammanfattar olika tillvägagångssätt för 
undervisning i Astronomi. Ett exempel är forskning angående kollaborativt lärande inom 
astronomiundervisning (Skala, Slater & Adams, 2000). Studenterna i en introduktionskurs i 
astronomi fick studera i grupper under åtta veckor. Senare genomförde man intervjuer med 
dem. Resultatet av studien visar en positiv attityd hos studenterna. De uppskattar att arbeta i 
grupp och samarbetet bidrar till elevens lärande.  
 
En variant av att bredda och fördjupa lärande i Astronomi kan vara att använda planetarier i 
undervisningen. På så sätt gör man undervisningen mer elevaktivt. När Mallon & Bruce 
(1982, refererad i Bailey & Slater, 2003) undersökte skillnaden mellan interaktiv och vanlig 
planetarievisning med passiva åskådare, visade det sig att när eleverna fick delta med frågor 
och önskemål, ökade deras förståelse. 
 
De senaste årens användningen av digitala lärandeplattformar har stärkt undervisningen. Istället 
för en tvådimensionell Whiteboard teknologi kan en digital plattform möjliggöra 3D 
simuleringar och tydliggöra universums komplexa strukturer. En studie av Erikson (2014) visar 
att 3D presentationen i form av modeller eller simuleringar stimulerar lärande och hjälper elever 
att öka sin förståelse. Lärare kan utnyttja den möjligheten i undervisningen. De kan till exempel 
visa solsystemets tredimensionella strukturer.  
 
Bakgrundskunskap 
Astronomi är vetenskapen om himlakroppar och universum. Ämnet utgör en integrerad del av 
fysikämnet. Här följer en beskrivning av de astronomiska begrepp som behandlas i läromedel 
för Fysik 2. För ungefär 13,8 miljarder år sedan skedde en explosion. Den kallar vi ”Den stora 
smällen” eller Big Bang. Vid explosionen uppkom materia och energi. Den frigjorda energin 
gav upphov till partiklar som blev byggstenar till stjärnor, galaxer och planeter. Från tidernas 
begynnelse har människor gjort astronomiska observationer och under den tiden ofta använt sig 
av ögonen. En mörk stjärnklar natt kan vi urskilja ungefär 3 000 stjärnor av olika färg och 
skiftande ljusstyrka. Astronomer delar in stjärnors ljusstyrka i storleksklasser eller 
magnitudklasser. De svagaste stjärnorna har magnitud 6 och de ljusaste har magnitud 0. Med 



avancerade instrument som till exempel Hubble teleskopet kan man observera stjärnor som är 
ljusstarka eller svaga. För att kunna jämföra två stjärnors ljusstyrka måste man förlägga 
stjärnorna till samma avstånd från jorden. En stjärnas verkliga ljusstyrka kallas för dess 
absoluta magnitud, medan en stjärnas skenbara ljusstyrka, det vill säga den vi uppfattar vara 
nära jorden kallas för apparent magnitud. För att få veta hur långt det är till en stjärna använder 
astronomer parallaxmetoden och magnitudmetoden. Parallaxmätningar genomför forskare bara 
till de mest närbelägna stjärnorna medan man använder magnitudmätningar för avlägsna 
stjärnor.  
 
Alla stjärnor sänder ut svartkroppstrålning med ett kontinuerligt spektrum som endast beror på 
temperatur. Astronomerna delar in stjärnorna i olika spektralklasser, beroende på vilken 
temperatur (färg) och egenskaper spektra har. När vi jämför temperatur med magnitud använder 
vi Hertzsprung, dvs Russel diagrammet. Det visar var i diagrammet stjärnorna befinner sig i sin 
livscykel. Stjärnor som tillhör den stabila fasen, som till exempel vår sol, finns nästan i mitten 
av huvudserien i diagrammet. Den går diagonalt från en hög magnitud till en låg temperatur. I 
den stabila fasen omvandlar stjärnor väte till helium under merparten av sin livstid. När vätet 
börjar ta slut sker förändringar i stjärnans inre. Dessa skapar ytterligare energi vilket gör att 
stjärnan expanderar till en större diameter än tidigare. Den svalnar, blir rödare och lämnar 
huvudserie. Beroende på en stjärnas initiala massa blir den en röd jätte eller superjätte. 
 
De lättaste stjärnorna, som t ex solen, blir en röd jätte och slutar sina dagar genom att bilda en 
planetarisk nebulosa och en vit dvärg som svalnar med tiden. Från den planetariska nebulosan 
kan gasstoft dras ihop med hjälp av gravitationen och bilda nya stjärnor. Solen behåller bränsle 
i ytterligare ungefär 5 miljarder år. Sedan skickas den röda jätten iväg som en planterarisk nebulosa. 
Den återstående kärnan, med hög halt av kol och syre, kollapsar till en vit dvärg och svalnar.  
 
Massiva stjärnor med större massa än åtta solmassor blir superjättar. När stjärnan har förbrukat 
sitt bränsle sker kollapsen genom den egna gravationen med en ljusstark supernovaexplosion. 
Stjärnans yttre delar sprängs utåt med hög hastighet och det återstår en naken kärna som 
restprodukt. Det är kärnans massa som avgör typen av restprodukt, en neutronstjärna eller ett 
svart hål. När stjärna exploderar kastas det ut tyngre grundämne som t.ex. koppar, järn och uran 
till omgivningen. En supernovaexplosion lyser starkare än en galax och strålar ut mer energi än 
solen under hela dess livstid.  
 
I flera århundraden har astronomerna misstänkt att det finns planeter även kring andra stjärnor. 
Det är planeter som kretsar runt en annan stjärna än solen och tillhör ett främmande solsystem. 
De kallas exoplaneter. Bilder över massiva stjärnors livscykel visar att de först blir röda 
superjättar som sedan kollapsar till en supernova. Kursbok, Impuls 2 säger att beroende av 
ursprungsmassans karaktär utvecklas snabba kompakta neutronstjärnor eller svarta hål.  
 
Astronomen Edwin Hubble fann på 1920-talet att galaxerna som befann sig längre bort från oss 
hade spektra som var förskjutna mot längre (rödare) våglängder. Detta beror på dopplereffekten, 
den relativa ändringen i våglängd som kallas rödförskjutning. Astronomerna använder 
rödförskjutning för att mäta rörelsens hasighet med hjälp av spektra. Hubble sammanställde 
sina mätningar och såg att galaxer med stor rödförskjutning också rörde sig med höga 
hastigheter bort från oss. Ju längre bort de befinner sig desto snabbare avlägsnar de sig. 
Slutsatsen är att universum tycks expandera.  
 



 
Arbetsmodell 
 
Kamratbedömning innebär att elever skriftligt ger varandra respons och stöd på utfört arbete, 
det vill säga förmågor och kunskaper som de ska utveckla. Det kan handla om att lyfta 
lösningars styrkor och svagheter eller att ge konkreta tips och visa hur utformningen av 
uppgiften kan se ut. För att underlätta bedömning och respons av ett arbete är det bra att ha 
tillgång till stödmaterial. Lundahl (2011, s.138) presenterar tre metoder för kamratbedömning. 
De omfattar; ”checklistor före avresan”, en läxhjälpstavla och ”two stars and a wish”. I den 
första delen får eleverna en checklista med bedömningskriterier för den specifika uppgiften. 
Efter att eleverna har bytt uppgift med varandra, går de igenom svaren. Sedan lämnar de tillbaka 
uppgiften. Det är viktigt att eleverna ger kommentarer om styrkor och svagheter under 
checklistans olika punkter. Checklistor som läraren utformar utgår från mål och kunskapskrav 
i styrdokumenten (Skolverket, 2011). Eleverna använder en läxhjälpstavla. De skriver uppgifter 
eller punkter på tavlan, särskilt sådant som de har haft problem med när de har gjort läxorna. 
Elever som har klarat uppgiften kan sedan gå fram till tavlan och förklara hur hen har löst 
uppgiften. Lärarens inblandning är minimal i detta stadium. Metoden ”two stars and a wish’’ 
innebär att eleverna bedömer varandras arbeten utifrån uppgiftens kriterier. Sedan ger eleverna 
varandra respons genom att formulera två saker som de anser var bra i arbetet (a star) och sedan 
ett utvecklingstips (a wish). Sociala relationer i klassen liksom den psykologiska inverkan som 
kamratbedömning har måste man ta i beaktande (Tjernberg, 2013). Studier hos Foley (2013) 
och Chetcuti och Cutajar (2014) visar att eleverna kan vara ängsliga och känna sig obekväma 
med att någon annan än läraren sköter bedömningen. Anledningen är att eleverna bara delvis 
litar på sina kamraters bedömning. Eleverna känner också att de blir orättvist behandlade i 
samband med kamratbedömning, ja till och med sårande av vissa kommentarer. En 
undersökning från Cartney (2010) visar att studenter har farhågor inför uppgiften, både i rollen 
som bedömare och när de blir bedömda. Antingen känner de sig bekväma i bedömningen eller 
så har de svårt att ge kritik till en kamrat. Viktigt är att eleverna känner sig trygga i klassrummet 
och att de slipper bli förlöjligade (Lundahl, 2011). Därför kan kamratbedömning ske 
exempelvis i mindre grupper som består en viss tid (Cartney, 2010). Sammanfattningsvis kan 
man säga att även om eleverna känner osäkerhet inför bedömningsprocessen, kan arbetsformen 
inverka positivt på elevernas lärande (Jönsson, 2017). Det är utvecklande för eleverna att se hur 
kamrater har löser uppgifter. Därmed kan de upptäcka att det finns olika lösningar med olika 
kvalitet. Därigenom lär de sig mer. 
 
Genomförande av lektioner 
Utvecklingsarbetets genomförande omfattar arbete i fem steg under tio lektioner. Stegen är: för-
test, introduktion, checklista, kamratbedömning, efter-test och enkät. I förtestet fick eleverna 
skriva fritt utan att koppla sina svar till vetenskapligt tänkande. Men när de gjorde eftertestet 
relaterade frågorna till förmågor som de behöver utveckla, till exempel förståelse för 
astronomiska begrepp. Rubrikerna är Tydlighet (B), Rimlighet (P), Metod/ Problemlösning (P). 
Mer specifikt ser kamratbedömningen ut så här.  
 

Egenskapen ”Tydlighet” är kopplad till förmågan begrepp (B) i kursplanen för Fysik 2 
(Skolverket, 2011). Här ställer man frågor som exempelvis: Var det rätt begrepp eller teori som 
eleverna använde i uppgiften, hur väl kunde eleverna följa lösningen och var lösningen 
godtagbar. Under ”Rimlighet” kan man hitta frågor som exempelvis hur trolig en lösning verkar 
vara, och om något steg i uträkningar blivit fel. Kriteriet var kopplat till kunskapsmålet 



problemlösning (P) i kursplanen för Fysik 2 (Skolverket, 2011) och förmågan att kunna 
analysera och reflektera. 

”Metod/problemlösning” hade också koppling till problemlösningsförmågan (P) i kursplanen 
för Fysik 2 (Skolverket, 2011). Här handlade det om att identifiera, formulera och lösa problem. 
Frågorna som eleverna ställde berörde formler och val av metod. Med hjälp av en fråga kunde 
man bedöma om det gick att lösa uppgifterna på ett alternativt sätt.  

Eleverna fick skriva vad som var bra och lyfta fram styrkor i kamratens arbete men även 
moment som eleven behövde utveckla. Kamratbedömningen och responsen var inplanerad 
under två lektionstillfällen. I början av de utvalda lektionerna arbetade eleverna med uppgifter 
enskilt. När de var färdiga med det momentet överlämnade de lösningar till en annan elev i 
klassen. Eleverna hade tillgång till en checklista samt till lösningar kopplade till uppgifterna. 
Varje elev fick tillbaka sin redovisning tillsammans med kamraternas respons. För att eleverna 
skulle reflektera över responsen fick de tid att utvärdera den och skriva ner 1–2 prioriterade 
områden för utveckling till nästa uppgift. Sedan diskuterade vi uppgiften i helklass. 
Lektionsserien (1 - 10) omfattar uppgifter, resonemang och filmer. Vi följde kursbokens 
(Impuls, Fysik 2) upplägg med fokus på det centrala kunskapsinnehållet (Skolverket, 2011).  
 
Lektion 1: Använda parallaxmetoden och magnitudskalan; Förklara skillnaden mellan 
apparent och absolut magnitud. 
 
Lektion 2: Förklara varför stjärnorna har olika färg och temperatur; Vilka spektralklasser finns; Vad är 
ett Hertzsprung-Rusell diagram, läsa och skissa (huvudlinjer, axlar, luminositetsklasser). 

Lektion 3: Introduktion till kamratbedömning.   
 
Lektion 4: Genomföra kamratbedömning 1; Efterföljande reflektion. 
 
Lektion 5: Definiera vad en planet och en exoplanet är; Vad är stjärnors metallicitet?  

 
Lektion 6: Förstå solens utveckling; Stjärnors livscykler och stjärnors liv och död. 
 
Lektion 7: Kunna räkna med rödförskjutning och Hubbles lag; Veta vad bakgrundstrålning är; 
Veta vilka observationer som tyder på att Universum har expanderat ur ett litet område.  
 
Lektion 8: Kamratbedömning nummer två och efterföljande reflektion. 
 
Lektion 9: Under lektion nio genomförde vi ett repetitionspass. 
 
Lektion 10: Eleverna skrev ett efter-test; Vi avslutade lektionsserien med enkätfrågor.  
Eleverna som deltog i undersökningen läser sista året på teknikprogrammet vid en 
gymnasieskola i norra Sverige. Klassen bestod av fem flickor och tio pojkar. Ingen av eleverna 
hade tidigare arbetat med kamratbedömning i Fysik.  
 
Det finns flera metoder som man kan använda för att samla in information, till exempel tester, 
prov, observationer, intervjuer och enkäter, allt beroende på vilka frågor som respondenten ska 
besvara. Vi studerade elevernas kunskapsutveckling, bland annat deras uppfattning om 
arbetsformen. De empiriska data som studien resulterat i består stor del av ”ord”. Insamling av 
data skedde före och efter lektionsseriens genomförande, en klassisk före-, intervention och 



efter-studie. Metoden omfattade även en enkät. Syftet var att synliggöra förändringar i elevernas 
förståelse och kunskap. Därför ställde vi samma frågor i för- och efter-testerna.  
 

• Hur definierar man ljusår?  
• Berätta om solens utveckling, vilka steg genomgår solen  
• Vilka metoder använder vi för att bestämma avståndet till stjärnor?  
• Förklara begreppet rödförskjutning.  
• Vad är magnitud  
• Vad menar man med apparant och skenbar magnintud? 

 
Enkätfrågor 
Vid konstruktionen av enkätfrågorna tog jag hänsyn till fyra nyckelstrategier (Trost, 2007). Det 
ska vara ett enkelt språk, enkla formuleringar, utan att slå samman olika frågor och inga ledande 
frågor eller ja- och nej-frågor. För att göra det möjligt för eleverna att utveckla sina svar bestod 
enkäten av flera öppna frågor. I enkätformuläret fanns tomma fält efter varje fråga. Där kunde 
eleverna redogöra för sina upplevelser. Frågorna som 15 elever fick besvara var följande. 

    1)  Vilka fördelar ser du med att arbeta med kamratbedömning och kamratrespons? 
    2)  Vilka nackdelar ser du med kamratbedömning och kamratrespons? 
    3)  Vad tycker du om att en kamrat får bedöma dina lösningar? 
    4)  Vad tycker du om att du får bedöma en klasskamrats lösningar? 
    5)  Tycker du att du har fått mer kunskaper genom att bedöma andras insatser?  
 
Bearbetning och analys av data  
För att mäta elevers kunskap i astronomi genomförde vi ett kunskapstest med identiska frågor 
i början och slutet av lektionsserien. Vi använde formuläret som ett förtest och eftertest av 
kunskap. Vi uppmanade eleverna att svara på frågor som de behärskade: 
 

1) Hur definieras ljusår? 

2) Berätta om solens utveckling, vilka tre steg genomgår solen?  

3) Vilka metoder använder man för att bestämma avståndet till stjärnorna? 

4) Förklara begreppet rödförskjutning 

5) Förklara begreppet magnitud och vad menas med apparant och skenbar magnintud 

Vi analyserade elevernas svar i för- och efter-tester genom att vi jämförde hur de använder 
astronomiska begrepp och ord i sina svar. Som exempel kunde elever i för-testet beskriva 
begreppet magnitud som att Magnitud ger stjärnas ljusstyrka’, för att i eftertestet ha utvecklat 
sin beskrivning med en ingående definition som exempelvis’’ De svagaste stjärnorna har 
magnitud 6 och de ljusaste har magnitud 0. Skillnader mellan för- och eftertest indikerade att 
eleverna hade förbättrat sin förståelse av begreppet jämfört med resultaten i förtestet. 
 
Ett av de vanligaste sätten att analysera enkäter är att göra en innehållsanalys. Det är en metod 
där man kategoriserar data och söker underliggande strukturer (Bryman, 2011). Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver hur man utför en innehållsanalys. Metoden innehåller flera steg. 
 

• Den insamlade obearbetade texten kallas analysenhet 
• Eleverna läser analysenheten flera gånger för att få en känsla för helheten 



• Från analysenheten plockar eleverna meningar och stycken som är relevanta för studiens syfte. 
I utvalda texter måste sammanhanget kvarstå. Utvalda meningar och stycken kallas 
meningsbärande enheter.  

• Meningsbärande enheter kan eleverna välja efter nyckelord eller meningar som berör en viss 
företeelse. 

• Meningsbärande enheter kortar man ner till ett mer kompakt format, dvs kondenseras med 
bibehållen kvalitet 

• De meningsbärande enheterna delar man upp i grupper som bildar kategorier, där man samlar 
liknande enheter 

• Kategorierna blir sorterade så att man undviker överlappning  
• Genom att gruppera kategorier, med liknande innehåll, bildar man teman  

 
Det kan vara svårt att välja ut meningsbärande enheter. Risken finns att läraren missar 
information om man väljer för små eller för stora enheter. Ett annat svårt moment är indelningen 
av meningsbärande enheter till olika kategorier. Här ska alla enheter kunna höra till en relevant 
kategori. Inga enheter ska hamna i mer än en kategori, de ska vara ”varandra ömsesidigt 
uteslutande”. En hjälp i sammanhanget kan vara att dela upp kategorierna i subkategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004) 
 
Exempel på innehåll 
I innehållsanalysens första steg läste läraren samtliga elevkommentarer. Motivet var att få 
överblick över analysenheterna. Elevernas numrerade svar delade läraren upp i meningsbärande 
enheter. Enheterna innehöll mer än en meningsbärande del eller delar av meningar. Då delade 
läraren upp dem i mindre enheter. Som exempel delade läraren analysenheten ett (1) ”Man kan 
få ny förståelse för begrepp och att man får dela tankar och idéer med varandra” i två mindre 
enheter, (1a) ”Man kan få ny förståelse för begrepp” och (1b) ”Det är bra att man får dela tankar 
och idéer med varandra”. Ibland får man acceptera en viss omskrivning i uppdelningen eftersom 
elevernas svar kan vara ofullständiga. När det sker är det viktigt att kontrollera att kontexten 
blir oförändrad (Graneheim & Lundman 2004). 
 
I steg två delar man upp de meningsbärande enheterna i grupper som uttrycker samma eller 
snarlika aspekter. Enheterna ”Tar tid från plugget” eller ”Att det tar tid man hade annars kunnat 
använda till att plugga” med flera i en grupp där innehållet handlar om att kamratbedömning är 
”Slöseri med tiden”. Efter att ha analyserat enheterna och hittat mönster sorterade lärare och 
elever förslagen i olika kategorier. Slutresultatet blev 13 kategorier som läraren slog ihop till 
sju teman. Resultat i detalj omfattar bland annat kamratstöd och kamratbedömning. Dessa ger 
stöd för lärande i Astronomi. Läraren analyserade elevernas kunskapstester före och efter 
lektionsserien. Kursiv markering i texten anger elevsvar på kunskapstest. 
 
Solens utveckling 
Elevernas kunskap om solens utveckling växte under lektionsserien. Exempelvis förstod 
flertalet elever vad som sker vid solens slutfas. Vid förtestet missade alla elever poängen. Citat 
från en av eleverna i förtestet säger: Solen förvandlas till en supernova. Svaret kan man jämföra 
med ett citat som visar god förståelse: Efter att solen ha stört bort sitt yttre hölje slutar solen 
sitt liv som planetarisk nebula med vit dvärg i centrum. Det fanns elever som efter-testet 
fortfarande trodde att Solen förvandlas till supernova eller att solen var en Vit dvärg innan solen 
kom in i huvudserien. Bristande kunskap om solens tillstånd som röd jätte hade en stor del av 
eleverna problem med, även vid eftertestet. Elevcitaten i för-test säger: Solen expanderar eller: 
Vet inte, jämfört med efter-test där eleverna beskriver i princip samma sak som att Solen blir 
röd eller Solen expanderar. När det gäller solens stabila fas visste alla elever både i för och 
eftertest att solen är en stjärna som utstrålar värme. Citat från elever i för- och efter-test säger: 



Inuti solen sker en fusionsprocess och Solen är ungefär 4,5 miljarder år gammal samt När väte 
tar slut i kärnan lämnar solen stabila fasen. 

Begreppet ljusår: Flera elever kunde i för- och i eftertest förklara begreppet ljusår. Men 
några elever blandade ihop definitionen på ljusår med enheten ljusår i förtestet. Citat från 
elever i förtestet säger:  ”Enhet för ljusår och i efter-test Ljusår är en sträcka som ljuset 
färdas på ett år.” 
Rödförskjutning 
 

Elevernas kunskaper gällande rödförskjutning förbättrades under lektionsserien. Eftertestet 
visade ökad förståelse där de kunde redovisa begreppet rödförskjutning med formeln. Citat från 
en elev i förtestet säger: Solen blir röd jätte eller Vet inte. I eftertestet säger eleven 
Rödförskjutning som är en strålningskälla som färdas bort från observatören eller Strålning 
ökar i våglängden men minskar i frekvens. 

En stjärnas magnitud 
Elevernas vetskap om att det finns olika typer av magnitud ökade under lektionsserien. Citat 
från en elev i förtestet lyder så här: Magnitud är enhet för ljusstyrka och i eftertestet säger 
samma elev:.Ju lägre magnitud en stjärna har desto ljusstarkare är den samt Det finns både 
skenbar och absolut magnitud. 

Avståndsmätning i rymden 
Eleverna visade förbättrad kunskap om avstånd i rymden jämfört med förtestet. Citat från elever 
i förtestet låter så här: Man använder enheten ljusår eller parsec för att mäta avstånd i rymden. 
Och i eftertestet låter svaret så här: Det används två metoder, parallaxmetod och magnitudskala 
för att mäta avstånd i rymden. 
 
Elevernas kunskap om solens utveckling växte under lektionsserien. Exempelvis förstod 
flertalet elever solens slutfas jämfört med förtestet där eleverna visade sämre förståelse. Citat 
från en elev i förtestestet säger: Solen förvandlas till en supernova Jämfört med eftertestet visar 
eleven förbättrad förståelse: Efter att solen ha stört bort sitt yttre hölje slutar solen sitt liv som 
planetarisk nebula med vit dvärg i centrum. Några elever i efter-testet trodde fortfarande att 
Solen förvandlas till supernova eller att solen var en Vit dvärg innan solen kom in i huvudserien 
och Solen har funnits sedan Big Bang och kommer finnas kvar i 7 miljoner år till. Kunskap om 
solens tillstånd som röd jätte hade en stor del av eleverna fortsatta problem med. Citaten från 
eleverna i förtestestet säger: Solen expanderar eller Vet inte, jämfört med eftertestet där de 
beskriver princip samma sak som att Solen blir röd eller att Solen expanderar. När det gäller 
solens stabila fas visste alla elever både i för- och eftertesteten att solen är en stjärna och att den 
utstrålar värme. Citat från elever både från för- och efter-testen låter så här: Inuti solen sker en 
fusionsprocess och Solen är ungefär 4,5 miljarder år gammal samt När väte tar slut i kärnan 
lämnar solen stabila fasen. Flertal elever kunde också peka ut solens utvecklingsfaser ett 
Hertzsprung – Russel diagram i eftertestet. Flera svar förklarar solens utvecklingsfaser. De 
kunde i både för- och eftertestet förklara begreppet ljusår. Dock fanns det elever som blandade 
ihop definitionen av ljusår med enheten ljusår. Citat från en elev i efter-testet ser ut så här: 
Ljusår är en sträcka som ljuset färdas på ett år. 

Eleverna förbättrade även sin kunskap gällande rödförskjutning under lektionsserien. 
Eftertestet visade att eleverna kunde redovisa begreppet med en formel. Citat från en elev för-



testet: Solen blir röd jätte eller Vet inte och från efter-testet: Rödförskjutning är en 
strålningskälla som färdas bort från observatören eller Strålning ökar i våglängden men 
minskar i frekvens. 

Elevernas kunskap om att det finns olika typer av magnitud förbättrades under lektionsserien. 
De hade förmågan att både använda relevanta begrepp och rätt formel för att räkna ut 
magnituder. Citat från en elev i förtestet: Magnitud är enhet för ljusstyrkan och i efter-testet Ju 
lägre magnitud en stjärna har desto ljusstarkare är den’’ samt Skenbar magnitud är det 
ljusstyrka som vi observerar ifrån jorden, och absolut magnitud är det som ger det ’riktiga’ 
värdet på ljusstyrka om det är 10 pc från jorden. 

Eleverna visade fördjupad kunskap gällande avstånd i rymden i eftertestet jämfört med 
förtestet. Alla elever i eftertestet visste att det finns två metoder som man använder för att räkna 
ut avståndet till stjärnorna, parallaxen och magnitudskala. Ett flertal elever kunde även visa hur 
man kan använda parallax med hjälp av en figur och härleda en formel från den. Anteckningar 
om ljusår kom från elever i för-testet Man använder enhet ljusår eller parsec för att mäta 
avstånd i rymden och man använder parallaxmetod för att mäta avstånd mellan stjärnor och i 
eftertestet: Det används två metoder, parallaxmetod och magnitudskala för att mäta avstånd i 
rymden och Man mäter vinkel till en stjärna med ett halvårs mellanrum. Jag analyserade 
elevernas enkätsvar liksom tidigare. Resultatet av analysen är sju teman. För varje kategori 
presenterar jag ett eller flera citat. Ett fåtal elever menade att kamratbedömning tar onödigt 
mycket tid från lektionen, istället kan man använda tiden till det vanliga plugget eller lära sig 
använda en annan form av studieteknik 
 
1 Kamratstöd och kamratbedömning 
 
Kategori: Onödigt spenderad tid 
Tar tid från plugget 
Tar mycket tid som kunde lägga på annat 
 
2 Bedömning och respons är svårt 
Det fanns två anledningar till att eleverna tyckte att det var svårt att bedöma och ge respons till 
kamraternas lösningar. En anledning var att vissa elever valde att ta uppgifterna med en 
klackspark. Därmed blev det svårt att utföra bedömning och respons. En annan anledning var 
att kamraterna hade svårt att ge respons till andras arbete eftersom det var svårt att tolka svaren. 
Det var dock få elever som tyckte att uppgifterna var oseriöst lösta. Ungefär hälften av eleverna 
tyckte att det var svårt att tolka kamraternas svar. 
 
Kategori: Lösningen är oseriös 
Uppgifterna var oseriöst lösta 
Kategori: Svårt att tolka svar 
Svårt att bedöma/ge respons om man missar vad kamraten vill förmedla med sina svar 
 
3 Saknar tilltro till sina kamrater 
Bara ett fåtal elever tyckte att de hade problem med att det var en kamrat som bedömde. Bland 
elevernas kommentarer framgick att det var viktigt att rätt kamrat bedömer det egna arbetet. 
Eleverna uppgav också att det var stressande och jobbigt att en kamrat skulle läsa och rätta 
deras lösningar. En annan anledning till att kamraterna skulle slippa bedöma var att de saknade 
tillräckligt med kunskap i ämnet, eleverna ville hellre att en lärare skulle göra bedömningen.  
 



Kategori: Viktigt att “rätt” kamrat bedömer 
Om jag känner personen känns det bra 
Det är bra om det är en person man känner som ska bedöma det man har gjort 
Kategori: Oro att en kamrat läser 
Jag kan tycka det är jobbigt 
Man kan känna stress att någon annan läser 
Kategori: Litar inte på kamratens bedömning 
Bättre att lärare gör det som faktisk vet vad de 
 
4 Förtroende 
Eleverna litar på att kamraterna gör rätt bedömning utan elaka eller nedvärderande 
kommentarer. Ett fåtal elever tyckte att det var tryggare med kamratbedömning eftersom det 
var kamrater och klarade uppgiften utan stress.  
 
Kategori: Tillit till kamrater 
Litar att de gör rätt bedömning 
Gav inga retliga kommentarer 
Tryggare med kamratbedömning 
 
5 Kunskapsutveckling 
Den första kategorin beskriver elevernas åsikter om att vara bedömare. Eleverna tyckte att det 
var utvecklande att se andra elevers lösningar och att få idéer från dessa. De nämnde också att 
det var bra att se kvalitativa skillnader på lösningar och utifrån det reflektera över sina egna 
lösningar. I den andra kategorin beskriver elevernas sina tankar om att bli bedömda. Här 
framgick att det var bra att en kamrat tittade genom och gav respons så att de fick se sina misstag 
och genom det kunde lära sig mer. Majoriteten av eleverna tyckte att det var bra att lära av 
andras tankar. Ungefär hälften av eleverna tyckte att det var bra att få respons på sitt arbete. 
 
Kategori: Lära av andras tankar 
Man får del av andras tankar och idéer 
En breddare uppfattning av ämnet 
Se hur andra löser sina uppgifter 
Man får ny förståelse för begrepp 
 
Kategori: Med respons lär man 
Det är ett bra sätt lära sig 
Kan förbättra sina lösningar 
 
6 Fördelar med kamratbedömning 
Under denna kategori lyfte eleverna fram att det var intressant att se hur mycket de kunde och 
vad som saknades. Ungefär hälften av eleverna kunde värdera sin egen insats och direkt se vad 
de behövde förbättra inför provet. Ett fåtal av eleverna tyckte också att fördelen med 
kamratbedömningen var att slippa stressa igenom testet eller att ha dåligt samvete för att man 
tappade farten och därmed bli oroliga över resultatet och betyget.  
 
Kategori: Egenvärdering 
Man kan se hur mycket man kan eller inte kan 
Hur ligger man till 
Hur mycket man inte kan 



Kategori: Mindre stress 
Behöver inte stressa genom testet 
 
7 Elevernas inställning 
Elevernas svar på vissa enkätfrågor var korta och ytliga. DE var irrelevanta för frågeställningen. 
Svaren kunde man dela upp i två delar, där eleverna visade varierande attityder till 
kamratbedömning.  En majoritet av eleverna visade en positiv inställning till arbetssättet som 
att: Jag tycker att det bra ide och det är positivt att ha kamratbedömning med respons eller Bra 
repetition inför provet, man får försöka sig på svårare uppgiften utan facit och kan sedan 
diskutera det. Ett fåtal elever var negativa till arbetssättet och tyckte Vet inte om det ger så 
mycket’’ och att Det var dåligt. 

Några förklaringar  
Undersökningen visade att eleverna förbättrat resultatet på alla testfrågor men främst när det 
handlar om en stjärnas ljusstyrka, avståndsmätning och rödförskjutning. Däremot var solens 
utvecklingsfaser något som de flesta eleverna hade fortsatta problem med. Några elever svarade 
på både för- och eftertest att solen slutar sina dagar som supernova. Det är ett felaktigt svar. 
Elevernas föreställningar är många gånger djupt rotade. De blir etablerade trots 
undervisningens påverkan.  Driver, Guesne & Tiberghien (1992) styrker detta resultat Jag tror 
att skolan behöver bra modeller och frekvent användning av naturvetenskapliga begrepp i 
samband med förklaringar av samband. Undervisningen ska sörja för att eleverna ska få en 
korrekt uppfattning om hur rymden fungerar. Ett annat problem var att flera elever saknade en 
sammanhängande bild av solens utvecklingsfaser, exempelvis att Solen rör sig från vit dvärg 
till röd jätte och då hamnar i huvudserien. Den korrekta naturvetenskapliga förklaringen är att 
solen rör sig från huvudserien till röd jätte och efter det omvandlas till en vit dvärg. Alla elever 
visste att det bara finns en stjärna i vårt solsystem. Det är solen. Rajpaul et al. (2018) visade att 
många elever tror att polstjärnan ligger i vårt solsystem. Kanske kan denna studie, i linje med 
Skala, Slater & Adams (2000) resultat, peka på att en elevcentrerad undervisning är utvecklande 
för elevers lärande och kunskap.  
 
Min slutsats är att lärare kan påverka elevernas kunskap i Astronomi. Eleverna kan utveckla 
kunskap under de rätta förutsättningarna. Slutsatsen stämmer med resultatet av Gielen et al. 
(2010). Eleverna presterar goda resultat om de får respons från sina kamrater. Många elever 
uppfattar kamratbedömning som ett värdefullt stöd. Men kan kamratbedömning utveckla 
elevers lärande i Astronomi? Underlaget för elevernas kamratbedömning ser ut så här: ”Din 
uppgift är att med hjälp av checklista, som finns nedanför, gå igenom och sätt dig in i en kamrats 
lösning. Om det är nödvändigt kan du ge förslag till förbättringar eller ge beröm om allt var bra. 
Med hjälp av dina synpunkter kan sedan din kamrat förbättra sin lösning”. 
 

• Metod/problemlösning (P). Har du använt rätt formel (Vilka formler har du använt, hur 
har du tänkt, kan du lösa problemet på ett bättre sätt 

• Rimlighet (P): Hur rimlig verkar lösningen vara, har något steg blivit fel 
• Tydlighet (B): Godtagbara beräkningar (Hur väl kan man följa lösningen); Används 

korrekta begrepp; Använd korrekta teori, resonemang 

Enkätundersökningen visade att eleverna upplevde kamratbedömning givande, något som 
överensstämmer med vad Foley (2013) beskriver i en artikel. Eleverna poängterade att det är 
lärorikt med kamratbedömning, att de lär av varandra, tar del av varandras idéer samt ser att det 
finns fler perspektiv på en lösning. Förutom detta tyckte eleverna också att de har lärt sig 
mycket jämfört med vanliga lektionsgenomgångar. Elevernas åsikter stämmer med positiva 



effekter som tidigare forskning visat (Gielen et al., 2010, Lundhal, 2011). Eleverna kände en 
viss trygghet i att de undvek att stressa och att det var kompisar som bedömde varandra. Men 
även om eleverna tyckte att de hade lärt sig mycket är det oklart om lärdomen berodde på 
kamratbedömningen eller om de har lärt sig det under lektionsserien. Fördelaktigt hade varit 
om jag haft data över innehållet i elevernas bedömningar, respons och åtgärder. Då hade jag 
kunnat erbjuda resurser för att analysera data och få ett entydigt svar på frågeställningarna. 
 
Problematiken kring respons skulle man kunna lösa genom att anonymisera texten och dölja 
vems arbete kamraterna ger respons på. Under arbetet med kamratbedömning är det viktigt att 
eleverna lär sig ge kommentarer som stöder kamraterna. Fördelaktigt är om eleverna har en viss 
bedömarvana. Då kan kamratbedömning fungera som en faktor som kan utveckla elevers 
lärande. 
 
Ämnets innehåll påverkar kvaliteten i kamratbedömningen. Eleverna måste förstå kamraternas 
respons på astronomiuppgifterna. Det kan vara svårt om man saknar goda kunskaper om ämnet. 
Det finns en risk att en elevs svar får en ”sämre” bedömning än vad det borde få på grund av 
att kamraterna missar lösningen. En elev skrev i enkäten ”Bättre att lärare gör det som faktisk 
vet vad de gör’’. Den åsikten skiljer sig från Black, Harrison et al. (2003), där elever kan utgöra 
bättre resurser för varandra än vad lärare kan. För att kamraternas respons ska blir meningsfull 
är det bra om eleverna har både bedömarfärdighet och ämneskunskap.  
 
Slutligen 
Fördelen med kamratbedömning är att processen kan ge lärare information om hur 
undervisningen fungerar och om eleverna når avsedda målen. Svårigheten med 
kamratbedömning är att det tar tid att involvera elever, särskilt om de har fel inställning från 
början. Som lärare kan man knappast förvänta sig att lyckas med ett kamratbedömningsmoment 
första gången. Elever och lärare måste öva och hitta ett arbetssätt som fungerar. Det har varit 
intressant och stimulerande att arbeta med ett utvecklingsprojekt. Jag har fått fördjupad insikt 
om kamratbedömning och bakomliggande teorier. Under arbetet har jag förstått att det är viktigt 
att utgå från elevernas förkunskaper för att hitta en nivå som eleverna befinner sig på. För att 
elever ska förstå vad, hur, och varför vi lär behöver man motivera dem och skapa engagemang. 
Detta kommer jag att ta med mig i min framtida roll som lärare. 
 
Epilog 
 
Ord är en fantastisk uppfinning. Ord är betydelsebärande enheter. Ord finns både som ljud och 
tecken. Dessutom finns bilder, diagram och symboler. Aldrig är väl skillnaden i betydelse så 
stor som när man i olika kontexter talar om ord som universum och spade.  Fackuttryck som 
ljusår och funktionsord som och, men, du, jag möjliggör utbyte av innehåll mellan människor. 
Ord är också betydelsebärande enheter. De fungerar i kombination med andra ord. Taget var 
för sig är tolkningsutrymmet för varje enskilt ord obegränsat. Därmed är sådana ords betydelse 
på gränsen till meningslös. Först i kombination med andra ord uppstår betydelse. Ordklasser 
som adjektiv (gul, blå, klen eller mäktig) beskriver egenskaper. Ordklassen verb (stå, bygga, 
resa) beskriver funktioner. Det är en större utmaning att beskriva artefakternas funktioner än 
att beskriva föremålens egenskaper. Frågan är hur mycket och vad man måste veta om ordens 
kommunikativa funktion för att ”begripa” universum. Utmaningen är att visa hur det går till när 
man utifrån enskilda fackuttryck skapar förståelse för de astrologiska termernas betydelse, helt 
enkelt beskriva hur universum fungerar. 
 



Lärandeobjektet ska på gymnasienivå utgå från empiriska studier av egenskaper och funktioner 
som man kan återkoppla till vetenskapliga begrepp. Eftersom rymden/universum är så stort 
måste man begränsa lärandeobjektet/det centrala kunskapsinnehållet till i första hand 
begreppskunskap, uttryckt i termer av exempelvis vikt, storlek, magnitud, supernova, vit dvärg, 
elektromagnetisk, rotationstid och massa. Vetenskapliga termer har högt kunskapsinnehåll, 
särskilt när det kommer till att beskriva ett förlopp, en början, ett mitten och ett slut. Elever och 
lärare måste till slut skapa en personlig ”bild” över sin egen förståelse av hur rymden fungerar. 
Innehållsanalys är ett klassiskt arbetssätt för att identifiera meningsbärande enheter. 
Arbetssättet omfattar steg för att samla och analysera nyckelord, kategorier och teman.  
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Frågor 
 

• Vilken är den kritiska punkten vid genomförande av lektioner? 
• Vad skiljer undervisning i astronomi från andra NO-ämnen? 
• Vad tyckte eleverna om enkätundersökningen? 
• Säg något om konsekvenserna för lärarens yrkesutövning 
• Vad visar Figur 1? 

 
 



Vad behöver eleven se och förstå?   
 
Ann-Sofie Glans Assargård 
 
 
Man kan kombinera och jämföra komplementära strukturer och analytiska begrepp som 
fungerar på individ-psykologisk och grupp-social nivå. Gruppdynamiska aspekter omfattar 
rubrikerna formande, stormande, normerande, utförande, och avslutande gruppdynamiska 
beteenden. Individuella lärandeprocesser omfattar konkret erfarenhet (studiebesök), 
reflekterande observation (föreläsning), aktivt experimenterande (laborationer) och abstrakt 
begreppsbildning (hög abstraktionsnivå i NO). Användningen av lärstilar erbjuder ett 
kompletterande tredje perspektiv på förhållandet mellan inre kognitiva processer och socialt 
dynamiska lärande. Lärstilarna samspelar med ett erfarenhets- och upplevelseperspektiv på 
ämnesdidaktik. Divergent lärstil kan man koppla till reflekterande observation. Konvergent 
lärstil kopplar man till abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande. Assimilerande 
lärstil passar till reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning, typiskt 
naturvetenskapligt lärandeobjekt. En ackommoderande lärstil kan man naturligt koppla till 
tillkonkret upplevelse och aktivt experimenterande. Man kan utifrån det sagda skapa en matris 
över nämnda (tre) inbördes relaterade analytiska och praktiskt användbara begrepp. 
Beskrivningen lyfter utifrån förberedelser och rapportering av didaktiska utvecklingsprojekt.  
 
Om man kombinerar kollektiva resurser med lärarens ledarskap i förhållande till grupparbete 
med individuella lärandeprocesser blir utfallet följande. Språket är en nyckel till kunskap och 
man anar att det ligger en förklaringspotential i skolans språk: Ordförrådet är viktigt och det 
finns en mängd karaktäriserande benämningar; naturvetenskapliga ord, invandrarspråk, 
modersmål, naturvetenskapligt språk, ämnesövergripande språk är några exempel. 
Ämnesövergripande samarbete mellan svenskalärare och naturkunskapslärare kan utveckla 
lärarens didaktik och elevernas ämneskunskap (hörsel, ljud och frekvenser). För att praktiskt 
svara på frågan hur människokroppen fungerar måste läraren identifiera nålsögat, den 
avgörande detaljen i ett studerat lärandeobjekt. Därefter följer resten som per automatik. 
 
Bakgrund 
Syftet med mitt projekt är att undersöka om elever i åk 8 förstår hur människokroppen fungerar. 
Eleverna lär sig att urskilja de kritiska aspekterna i ett sådant lärandeobjekt. SKUA betyder 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Som en del i ett sådant projekt definierar man ett 
lärandeobjekt som en specifik insikt, kompetens eller förmåga som man förväntar sig att 
eleverna ska utveckla. Ett annat syfte är att studera om eleverna upplever att SKUA-
undervisningen är bättre än tidigare undervisningsformer.  
 
Jag undervisar i NO-ämnen och Matematik i en skola som ligger i ett socioekonomiskt utsatt 
område. På skolan finns 36 språk representerade och många elever är svaga i svenska. Även i 
modersmålet visar många elever att ordförrådet är begränsat. Som en följd av detta har rektor 
valt att göra en särskild satsning på SKUA. Valet innebär extra satsningar på språkets roll i 
samtliga skolämnen. Dessutom ska skolan under ett år tillhandahålla en extra resursperson som 
hjälper andra lärare att utveckla verksamheten och kompetensen i SKUA. Inom NO är 
satsningen särskilt viktig och man förväntar sig att eleverna ska lära sig viktig kunskap i både 
det svenska språket och det ”naturvetenskapliga språket”. Eleverna ska lära sig nya begrepp 
och använda dem i ett resonemang. På så sätt kan eleverna nå Skolverkets (2011) kunskapskrav. 
Eleverna upplevde att den nya metoden fungerar. En av dem uttryckte sig positivt om lärande: 



”Vi repeterade så mycket runt vissa frågor som andning, fotosyntes och matspjälkning. Jag 
gillade det inte, men det funkade.” Det är värt ett visst besvär att hitta de kritiska aspekterna i 
både undervisningsmetoden och kunskapsinnehållet.  
 
Enligt ett kunskapskrav i läroplanen för Kemi och Biologi måste eleverna känna till och förstå 
ämnestypiska termer och begrepp. Enligt ett annat kunskapskrav måste eleverna ”äga” 
begreppen. De ska kunna använda ord och begrepp på ett naturligt sätt i ett ämnestypiskt 
resonemang. Vidare ska eleven kunna förklara hur något fungerar och varför något inträffar. 
Ett tredje kunskapskrav är att eleven ska kunna beskriva hur man lägger upp en laboration för 
att lösa en uppgift. Här måste eleven förstå orden/begreppen för att förklara exempelvis hur 
man genomför en laboration i Biologi. Utan språklig grundkunskap och stöd blir nära nog 
omöjligt för eleven att klara godkänt betyg på en sådan uppgift. 
 
Man kan definiera ett lärandeobjekt som en specifik insikt, kompetens eller förmåga. 
Omgivningen förväntar sig att eleverna ska utveckla förmågan att hantera ett lärandeobjekt 
under en lektion eller i en begränsad lektionsserie (Marton och Pang, 2006). I den här 
presentationen handlar det om att följa en lektionsserie i Kemi/Biologi. Temat heter: 
”Matlagningens kemi/människokroppen”. Antagandet är att jag i min undervisning använder 
SKUA och rör mig runt kritiska aspekter av temat, som återkommer. Jag låter eleverna resonera 
runt objekten och på det sättet ökar elevernas möjlighet att förstå och möta kunskapskraven i 
Kemi och Biologi. Förutom skolans satsning på SKUA arbetar Rinkebyskolan med ett projekt 
runt god undervisning. Skolans karriärlärare arbetar under ledning av en lektor i ämnesdidaktik. 
Gruppen har arbetat fram principer för att utveckla och förbättra undervisningen. Publikationen 
”Rinkebyskolans pedagogiska principer” beskriver undervisningens grunder och målen för 
skolans utveckling av undervisningen. Några lärare i Matematik och NO har beslutat att följa 
principen att eleverna ska vara språkligt aktiva under lektionerna. Principen ger argument för 
att syftet med mitt eget utvecklingsprojekt är angeläget och av stort intresse för Rinkebyskolans 
personal och elever.   
 
Som en del av mina förberedelser och arbete har jag studerat två erfarna kollegors undervisning. 
En kollega undervisar instrumentellt och förespråkar en logisk bedömning av elevernas 
prestationer. En annan kollega undervisar relationellt-tolkande och förespråkar en dialogisk 
bedömning. Relationell förståelse är kunskap om ett visst koncept (Skemp, 1976). Om man 
ställer instrumentell förståelse mot relationell förståelse är instrumentell förståelse att föredra, 
generalisera. Jag vill med mina observationer bilda mig en uppfattning om hur lärarna behandlar 
lärandeobjekten utifrån skillnader i lärarnargruppernas respektive undervisning.  
 
Ämnesövergripande insatser 
 
För att utöka elevernas ordförråd använder jag komplexa termer och naturvetenskapliga ord. 
Jag förklarar orden löpande under lektionen och använder texter med luckor som eleverna ska 
fylla i. Dessutom låter jag eleverna läsa flera texttyper, till exempel myndighetsskrivelser från 
Naturvårdsverket (faktatext), dagstidningar som DN (nyhetstext) eller populärvetenskaplig text 
(llustrerad Vetenskap). Eleverna tränar på nya ord och hur man sätter dem i ett sammanhang. 
Jag använder ofta ämnestypiska muntliga och skriftliga presentationer. Jag har dessutom ett 
mycket gott samarbete med elevernas lärare i svenska. Eleverna läser relevanta texter runt det 
ämne vi behandlar för tillfället. Inför min framtida undervisning skulle jag vilja arrangera 
samarbete mellan disciplinerna; exempelvis undervisa om hörande, ljud och frekvenser i Fysik 
samtidigt som musikläraren undervisar om toner, harmonier och frekvenser. Andra möjligheter 
skulle vara att undervisa om matens sammansättning (Kemi) samtidigt som eleverna läser om 



kolhydrater, fetter och proteiner inom Hem- och Konsumentkunskap. Eleverna skulle också 
läsa/skriva om samma område fast på engelska – eller i Modersmålsundervisningen. Några citat 
visar att om pedagoger samarbetar och förenar sig i en gemensam ansträngning för att ge 
eleverna en extra skjuts i de språkliga delarna, så ger vi eleverna en möjlighet att nå kursplanens 
kunskapskrav. Oavsett ämne kan vi bidra till elevernas utveckling i en språk-, ämnes- och 
kunskapsutvecklande miljö. Så här skriver Skolverket om ämnesövergripande samarbete. 
 
”Om alla lärare har en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet och verktyg för att på 
bästa sätt möta elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som 
kursplanerna ställer. För att utveckla skolan till en språk- och kunskapsutvecklande miljö krävs 
att alla bidrar på olika sätt.” (Skolverket, 2011) Det är lätt att fastna i att låta böckerna, eller de 
digitala läromedlen, styra innehållet i och metoden för lärarens undervisning. Läromedlen kan 
ge stöd, men det finns andra insatsområden som rimligtvis kan bilda en utgångspunkt i 
undervisningen. Jag vill utnyttja faktumet att eleverna är olika, och att de lär sig på olika sätt.   
 
Jag försöker variera undervisningen för att väcka och hålla kvar elevernas intresse. Det finns 
många sätt att vidga elevernas förståelse. Ibland ger jag genomgångar i PowerPoint, ibland ritar 
jag på tavlan och ibland går jag runt i klassrummet och visar med gester och miner. Jag varvar 
mina genomgångar med att jag ber eleverna leta upp fakta, och vi ser filmer och läser högt 
tillsammans. Vi har gruppdiskussioner, använder digitala läromedel som Clio och Studi, läser 
nyhetsartiklar, faktablad och tittar på YouTube. Ibland låter jag eleverna skriva frågor själva 
och ibland får de spela rollspel eller argumentera för/emot något. Ett koncept som jag ofta 
inleder lektionerna med är ”Vad ska bort?”. Det är en lek med grund i den gamla TV-serien 
Fem myror är fler än fyra elefanter. Idén är att direkt sätta igång elevernas tankeverksamhet 
genom att ställa dem inför ett antal ord eller bilder. Eleverna får instruktionen när de kommer 
in i klassrummet att något ska bort. Ord/bild i leken är valda i direkt anslutning till den tidigare 
lektionen eller inledningen på den nya lektionen. Att förklara varför något ska bort är en övning 
i både språklig och naturvetenskaplig förståelse samt i förmågan att argumentera och vidga 
förmågan att hantera en språklig kontext. 

Lärandeobjekt 
SKUA är en förkortning för ett språk och kompetensutvecklande arbetssätt. Det detaljerade och 
övergripande syftet med mitt arbete är att undersöka om mina elever i åk 8 förstår hur 
människokroppen fungerar. Jag vill undersöka om eleverna lär genom att urskilja 
lärandeobjekten och förstår de kritiska aspekterna på ett studerat fenomen. Kort sagt, hur 
påverkar jag elevernas förståelse a/ av biologiska fenomen och b/ min undervisning. 
 
Marton och Pang (2006) definierar ett lärandeobjekt som en specifik insikt, kompetens eller 
förmåga som eleverna förväntas utveckla under en lektion eller en lektionsserie. För att lära sig 
något, måste eleven urskilja vad de ska lära (lärandeobjektet). Vi konstituerar lärandeobjektet i 
sin tur av det vi kallar kritiska aspekter. Läraren måste ta reda på vad eleverna behöver lära sig 
för att de ska utveckla det specifika kunnande som lärandeobjektet omfattar. Vissa aspekter av 
undervisningsinnehållet är kritiska för elevernas lärande. Kullberg (2004) säger: 
 
”För varje lärandeobjekt finns det aspekter av innehållet i undervisningen som är avgörande, 
kritiska, för elevernas lärande. För att förstå/uppfatta något på ett visst sätt måste vissa 
aspekter bli urskilda. Dessa aspekter är kritiska för lärandet.” 
 



En viktig del av arbetet består i att hitta lärandeobjekten, de kritiska aspekterna, som eleverna 
behöver se och förstå. Vad måste eleven se för att förstå? Frågan anger den här 
utvecklingsmodellens fokus. Att urskilja SKUAS och mina egna lärandeobjektet innebär att 
eleven förstår lärandets kritiska aspekter (Marton & Pang, 2006). Jag vill undersöka om elever 
i åk 8 lyckas bättre än andra grupper i sin förståelse för hur människokroppen fungerar. Jag når 
resultat genom att i min undervisning använda kritiska aspekter. Jag återkommer till dem och 
låter eleverna resonera runt dem för att utveckla sin förståelse i Biologi/Kemi vad som avser 
ordförråd och argumentationsförmåga.  
 
Ämnesspecifika lärandeobjekt 
 
Jag söker kritiska aspekter på lärande i min lektionsserie. Därför ligger fokus på en lektionsserie 
i Kemi/Biologi. Seriens övergripande innehåll handlar om ”Matlagningens kemi och 
människokroppen”. Tidigt i planeringen konsulterade jag en erfaren kollega. Det är samma 
person som jag senare studerade under en lektion i algebra. Efter en timmes diskussion kring 
min lektionsserie valde vi några fenomen som eleven måste upptäcka för att förstå:  
 

• Ingenting försvinner, ingenting uppstår ur tomma intet 
• Fotosyntes, hur funkar det egentligen? 
• Vilka ämnen går in och ut? 
• Allt kretsar kring kol 
• Koldioxid kontra syre 
• Lungandning och cellandning. Förbränning kräver syre  

 
Eleverna måste förstå hur fotosyntesen fungerar på ett djupare plan än en rad med kemiska 
tecken. Det eleverna måste komma till insikt om är dels att fotosyntes och cellandning pågår 
kontinuerligt (6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi = C6H12O6 + 6 O2). De måste förstå att/hur 
produkterna på varje sida om likhetstecknet kan byta plats. Men likt en ekvation måste det 
finnas balans mellan sidorna, en jämvikt måste bevaras. Man får aldrig ta bort något, precis som 
i en ekvation. Vidare måste eleverna inse att fotosyntes kräver ljus, men att om/då ljuset 
försvinner kickar mörkerreaktionen in, så kallad cellandning. Fotosyntesen går då baklänges 
och utnyttjar produkterna på ett annat sätt. En tredje sak som eleverna måste få syn på för att 
förstå är vilka ämnen som rör sig in och ut. När eleverna diskuterar kan det låta så här: 
 
Är det vattenånga? Luft? Syre? Koldioxid? Vad andas vi in? Och varför? Och vad andas vi ut? 
Att allt kretsar kring kol vet vi, men vet vi vad som bygger upp en växt? Och kanske ännu 
tydligare, en växt inne i en stängd biosfär. Hur funkar det? Och behöver man inte vattna? Och 
hur kan växten bli större? Är det gödsel, vatten eller kol som gör att växten blir större och 
tyngre?  
 
Eleverna lär sig att vi andas in syre och vädrar ut koldioxid. Det är viktigt att få syre till 
lungorna, men också viktigt att vädra ut koldioxid som i annat fall kan skada cellerna. För att 
förbränna något kräver ”systemet” syre. Om vi ska förbränna glukos kräver processen syre. Om 
vi ska förbränna en större mängd energi måste vi tillsätta mer syre. Om vi anstränger oss extremt 
mycket andras vi häftigt och hjärtat slår snabbt.  
 
Min teori är att elever med svaga språkkunskaper, i många fall avstår från att försöka förstå 
eller tror att de blir fast på en låg betygsnivå. De är nöjda om de lyckas få ett lågt betyg. För ett 
E i betyget räcker det att plugga in och lära sig begrepp, utan att ha någon grundläggande 



förståelse för fenomenet, så kallat instrumentellt lärande (Skemp, 1977). För att exemplifiera 
bedömningsproblematiken, skulle eleven kunna plugga in formeln för fotosyntesen (6 H2O + 
6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2) utan att förstå vad fotosyntesen innebär, trots att 
fotosyntesen är formeln för allt liv på jorden. På samma sätt skulle eleven kunna plugga in 
cellandning som ”fotosyntesen baklänges, det är så människor och djur gör” och även här missa 
fenomenets mening och innebörd. Min tanke är att eleverna ska kunna nå ett bra resultat, möta 
skolans kunskapskrav, få ett högt betyg genom att förstå begrepp, använda dem i olika 
sammanhang och resonera runt dem. 
 
Förutom fem frågor jag vill ha svar på utifrån kritiska aspekter på fotosyntesen ingår en 
laboration under rubriken begreppsförståelse. Uppgifterna handlar om att eleverna ska bygga 
en egen biosfär, förstå hur och varför den fungerar (WWF, 2010). Min tanke är att eleven ska 
möta en praktisk övning. Eleven ska bygga och ta hand om en biosfär. Övningen innebär ett 
steg i riktningen mot att begripa hur fotosyntesen/cellandningen fungerar och hur optimala 
betingelser ser ut. Att göra fel är en del av arbetet, till exempel biosfären immar, möglar, blir 
torr, blir försummad eller annat. Men så länge eleven beskriver vad som gått snett och hur man 
löser problemet är arbetet en viktig del av kunskapsinhämtningen. Att förstå hur fotosyntes och 
cellandning fungerar är en central del inom Biologi/Kemi för att förstå hur liv på jorden 
fungerar. Utan en kritisk aspekt blir det svårt att nå framgång med övningen. I undervisningen 
ingår alltså en praktisk övning/laboration runt en egenhändigt byggd biosfär. Avsikten med 
biosfären är att eleverna ska arbeta praktiskt med frågan om fotosyntes/cellandning men också 
erbjuda ett visuellt inslag att återkomma till och diskutera. 
 
Min undervisning och elevernas material resulterar i fem frågor runt kritiska aspekter på 
fotosyntesen. Materialet består av en diagnos i början av kursen. Den heter Kroppen och 
matsmältningens kemi åk 8. Klassen upprepar diagnosen i slutet av kursen för att vi ska se hur 
elevernas svar och utveckling ser ut. Vi vill veta om eleverna ser frågorna på ett annat sätt vid 
en andra mätning. Frågorna rör: hjärtats funktion, varför vi andas i vila, varför vi andas snabbt 
när vi springer, var energin i maten frigörs och var atomerna/molekylerna kommer ut ur 
kroppen efter maten.  

Villkor för undervisning 
Lärare behöver avsätta tid och energi på att förstå elevernas lärande och se ”problem” genom 
elevernas ögon (SKL, 2011). Jag är övertygad om att det är där man ska börja förstå sin egen 
undervisning. Det är min avsikt att hjälpa eleverna att få syn på vad de behöver för att förstå 
kritiska aspekter av fotosyntes-cellandning-syre-koldioxid. Det finns forskning runt faktorer 
som påverkar undervisningen.  Hattie (2012) analyserar implikationerna för skolan och visar 
att små klasser, läxor, lärarutbildning och annat som man trodde var viktigt, har liten inverkan 
på elevernas lärande. Det som spelar roll är lärarens personlighet, syn på lärande och strategi 
för lärande. En aspekt jag trodde var intressant för elevernas prestationer är lärarens 
ämneskunskap. Men sådana faktorer visade ge liten effekt i Hatties analys. Man kan förklara 
resultatet med att lärare oftast har acceptabla ämneskunskaper. Kunskaperna visar mindre 
varians när man sätter ämneskunskap i samband med elevers prestation. Framgångsrika lärare 
bygger relationer med sina elever och respekterar elevens bakgrund och kultur. Bra lärare har 
förmågan att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Sådana lärare har höga 
förväntningar på samtliga elever, utmanar och uppmuntrar dem. Framgångsrika lärare skapar 
en miljö där det är ok att ställa frågor och begå misstag.  
 



Enligt Skemp innebär relationell förståelse att man vet vad man gör och varför man gör det. 
Huvudtanken är att eleven ska förstå. Relationell förståelse är kunskap om ett visst koncept 
(Skemp, 1976). Instrumentell förståelse är att acceptera, lära en procedur utantill som man 
kanske kommer ihåg men sällan kan generalisera. Många elever föredrar instrumentell 
förståelse eftersom man kan lösa en uppgift på kort tid, men bara om man följer de matematiska 
reglerna. Senare kan däremot instrumentell förståelse leda eleverna till svårigheter. Relationell 
förståelse kräver å andra sidan lång tid för eleverna innan de kan se resultat som senare kan 
stärka till exempel deras matematikförmåga. På det sättet bygger eleverna upp något som kan 
fungera långsiktigt i en framtida inlärning. Många lärare undervisar på ett instrumentellt sätt 
eftersom det är (1) Lätt för eleverna att följa och förstå; (2) Ger omedelbara resultat och 
återställer snabbt elevernas självförtroende; (3) Kräver liten kunskap av undervisande lärare. 
Proceduren verkar vara enkel för undervisande lärare. Är man som pedagog osäker i sin roll 
gällande ämneskunskap och didaktik innebär den föreslagna metoden ett sätt att invagga 
eleverna i nyttig osäkerhet. Eleven uppfattar det som att hen har förstått och kommer att 
använda samma strategi nästa gång, och nästa och nästa – tills strategin slutar att fungera. 
Komplexiteten i uppgiften är helt enkelt för stor.  
 
Jag minns ganska snart matematikundervisning som innehöll ett visst mått av ”papegojmetod” 
– ”minus och minus blir plus”, dvs addition av negativa tal, och ”Det bara är så, flytta över 
minustecknet till andra sidan likhetstecknet så blir det plus”. Jag var duktig i skolan och bra på 
matematik, men jag förstod knappast vad ämnet handlade om. Det verkar som att instrumentellt 
lärande fungerar på kort sikt och i ett begränsat sammanhang. Instrumentellt lärande fungerar 
dåligt för långsiktiga skeenden och stora komplexa sammanhang. Varför undervisar lärare 
många barn instrumentellt? Ja, det finns flera orsaker (Skemp, 1987): (1) Slutbetyget är viktigt 
för ett framtida arbete. (2) Kursplanerna är överlastade och (3) Det är svårt att bedöma om en 
elevs förståelse är relationell eller instrumentell. (4) kräver arbete och tid. 
 
Relationell undervisning kan vara svår att förstå, åtminstone första gången eleverna möter den. 
Metoden är abstrakt (Orton, 2004). Möjligtvis bidrar elevernas instrumentella förståelse till att 
främja deras relationella förståelse. Det kan vara viktigt att man undervisar och lär relationell 
och instrumentell förståelse parallellt. I svåra fall måste eleverna vänta på resultatet. Därmed 
missar de metodens omedelbara effekt. Utöver Hatties syn på att lärare behöver lärare lägga tid 
och energi på att förstå lärande sett genom elevers ögon samt Skemps och Ortons syn på 
relationellt lärande. Här utgör arbete i SKUA en viktig resurs. Skolverkets kunskapsöversikt 
"Greppa språket” hänvisar till en sammanfattning (Meltzer & Hamann, 2011). Följande punkter 
spelar en stor roll för elevens lärande: 
 
• Läsning och skrivande, muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar. Tankemässigt 

krävande uppgifter 
• Läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne 
• Läraren fokuserar på en utveckling av ämnets ordförråd 
• Läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö 
 
Att läsa och skriva tillsammans i skolan har positiv effekt på elevernas lärande. I klassrummet 
skriver elever och lärare tillsammans. Eleverna berättar hur de upplevt vad en film handlar om. 
Sedan diskuterar vi filmen tillsammans. Vi pratar om vad saker betyder och vad som händer 
om någonting i föremålen förändras. Jag vinnlägger mig om att använda ett avsevärt mer 
komplicerat språk än vad eleverna är vana vid, oavsett om det handlar om ordförrådet i svenska 
eller det naturvetenskapliga språket. Eleverna vet att de behöver känna till och använda 



naturvetenskapliga termer och begrepp för att klara provet. Men de vet också att det finns delar 
i kunskapskraven som kretsar kring deras förmåga att resonera och argumentera (Skolverket, 
2011). Min tanke är att om eleverna utvecklar sitt ordförråd i ämnet har de lättare att 
argumentera muntligt runt den konceptuella kunskapen, det vill säga att de kan hantera de 
kritiska aspekter som de ska förstå och se betydelsen av. När vi läser en text tillsammans är det 
självklart för eleverna att fråga om de missar ett nytt ord. Och det är lika självklart att läraren 
förklarar ordet. Exempelvis får eleven prova att sätta ordet i en mening och ett sammanhang.  

Lärstilar 
Ordet didaktik betyder konsten att undervisa (Bronäs & Runebou, 2015). En effektiv didaktik 
måste läraren träna sig till genom att skaffa erfarenhet, möta nya omständigheter och gå igenom 
reflektioner över några didaktiska grundfrågor. För att vara en god didaktiker måste läraren 
hantera omständigheterna. Tre saker inom ämnesdidaktiken måste läraren identifiera. Genom 
att relatera definitionen av didaktik till min egen undervisning kan jag belysa didaktiken med 
ett exempel beskrivet ur ett kemiperspektiv, vad händer när en människa blir riktigt rädd eller 
arg och ”ser rött”. Ordet adrenalin känner några elever igen, men definitionen behöver läraren 
fylla med en berättelse om hur en människa kan få oanande krafter i situationer när de behövs 
som mest. Omständigheterna kring mitt exempel är en klass i åk 8 som står inför ett relativt nytt 
ämne som de har hört av kamraterna ska vara svårt. Ryktet säger att ämnet kräver kunskap i 
Matematik. Bara formeln för fotosyntes och cellandning var ju svårbegriplig och innehåller en 
stor molekyl. Och adrenalin är en ännu större molekyl som man dessutom nämner i samband 
med signalsubstans. Lärarens kontroll över situationen består i att berätta vad som händer när 
en människa står inför en farlig situation när hen behöver slåss för sitt liv eller välta bort ett 
stort träd som fallit över en vän. Då behövs all extra energi som man kan få. Kroppen fungerar 
som en racerbil som ska kunna köra så snabbt. I en utsatt situation kommer vi att behöva en 
massa bränsle. Vi behöver använda fettsyror som extra energi, vi andas snabbare för att 
förbränna mer energi. Vi vet att kroppen kräver syre för att fungera. Och vi behöver vädra ut 
koldioxid som är skadligt för cellerna. Hjärtat slår snabbare för att kunna pumpa mer blod. 
 
För att förstå svåra saker måste man strukturera sina intryck utifrån personliga erfarenheter, 
men också ta hjälp av en teori om sakernas tillstånd. David Kolb (1984) presenterade en teori 
om ”erfarenhets- eller upplevelsegrundat lärande”. Det är en teori som beskriver inlärningsstilar 
och bygger på att människor är unika varelser. De personer som kastar sig ut i nya och okända 
upplevelser blir lyckliga om de stannar upp och reflekterar över situationen. Eftertänksamma 
människor behöver planera och uppleva. Analytiska personer behöver uppleva saker. De 
planerar noga och behöver reflektion för att förstå. Enligt Kolb bygger allt på lärande i fyra 
steg. Utan turordning möter varje människa någon gång, någonstans procedurer för konkret 
erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande.   
 
En av de fyra lärstilarna handlar om personer vars förnimmelse och bearbetning av stimuli 
ligger nära divergent lärstil. Deras karaktärsdrag präglas av en kombination av konkret 
upplevelse och reflekterande observation (Kolb, 1984). Dessa personers lärande baseras på att 
fundera, överväga, utveckla och pröva möjligheter och lösningar på problem. Deras 
kunskapsutveckling är resultatet av konkreta iakttagelser snarare än aktivt deltagande och 
tillämpning. De föredrar kreativa idéer och tankemässig problemlösning. Divergenta personers 
emotionella initiativ och reaktion är viktig liksom deras uppriktighet, fantasi och kreativitet. 
Personer med divergent lärstil lyckas bra när de arbetar med något relaterat till deras egna 
intressen (Kolb 1984). De föredrar aktivt grupparbete och klassundervisning (Kolb, Boyatzis 
& Mainemelis,1999). Jag kan se att vissa av mina elever arbetar efter en lärstil där de är aktiva 



på lektionen och tar in kunskap på plats. De slipper att plugga hemma eftersom de fångar in 
undervisningens innehåll under lektionstid.  
 
Kunskapsutveckling hos personer med en konvergent lärstil sker genom en kombination av 
abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande. Personer med sådan lärstil finner styrka 
i praktisk problemlösning, beslutsfattande och idétillämpning i praktiken (Kolb, 1984). Dessa 
personer resonerar logiskt genom att gå från allmänna antaganden till specifika slutsatser. 
Personer med konvergent lärstil föredrar fokus på specifika problem och aktiviteter som kräver 
lösningar på problemet. Personer med konvergent lärstil är utåtriktade, analytiska, logiska, 
objektivt kritiska. De föredrar eget arbete och vill bestämma aktiviteterna och arbeta 
självständigt (Kolb, Boyatzis & Mainemelis, 1999). Ett par av mina högpresterande elever 
tillhör denna lärstil. De ber om extra uppgifter som de gärna utför själva, ibland efter lektionstid. 
En av eleverna säger att han behöver utmaningar för att kunna motivera sig att jobba. Han blev 
mycket nöjd när han fick ett par kapitel extra ur en bok som beskriver hjärtklaffarnas funktion 
på ett djupgående sätt.  
 
En assimilerande lärstil karakteriserar Kolb (1984) som en kombination av reflekterande 
observation och abstrakt begreppsbildning. Elever som tillhör gruppen är distanserade, 
systematiska och avvaktande. De kan både anpassa nytt material till och integrera det nya med 
gamla strukturer. Eleverna kan resonera induktivt, dvs skapa teoretiska modeller och 
förklaringar genom att utgå från enskilda iakttagelser. Viktiga egenskaper är additivt lärande 
som förstärker tidigare kunskapsstrukturer. Assimilerande elever är intresserade av 
idéskapande, logiska slutsatser och att konstruera abstrakta begrepp. De föredrar teoretiska 
framför praktiska aktiviteter. Några ”tysta” elever i klassen tillhör den här gruppen. Som lärare 
kan man i början bli orolig för att orka ge tillräckligt med uppmärksamhet, då eleverna är ganska 
osynliga. Dessa elever föredrar digitala läromedel, gärna i kombination med frågespel, kanske 
främst för att kunna kontrollera vad de lärt sig.  
 
En fjärde lärstil rör elever vars förnimmelse och bearbetning av stimuli ligger nära en 
ackommoderande lärstil. Den karakteriseras av en kombination av konkreta upplevelser och 
aktivt experimenterande (Kolb 1984). Individens lärande utgår från direkta upplevelser och 
aktivt handlande. Teori och analys är mindre vanliga inslag. Personer som tillhör denna lärstil, 
vill påverka andra och låta andra påverka genom att omorganisera och utforma nya strukturer. 
De är mottagliga för nya erfarenheter. De är intuitiva, resultat- och handlingsinriktade och de 
tycker om lösningar grundade på försök och misstag. Att söka, ta risker och agera är typiska 
egenskaper för en person med ackommoderande lärstil. Dessa personer tar ansvar och agerar 
bra i situationer som kräver anpassning. (Kolb 1984). De föredrar aktiviteter i samarbete med 
andra personer. (Kolb, Boyatzis & Mainemelis, 1999). Här ser jag specifikt en elev framför 
mig. Han är en ledare i klassrummet, en duktig idrottsman, populär bland klasskamraterna och 
villig att synas. Eleven kan få en positiv stämning att sprida sig i klassrummet när han upplever 
att han förstår exempelvis en genomgång. Han ställer kluriga frågor, föreslår nya sätt att träna 
inför provet och sitter gärna och arbetar tillsammans med en elev som sporrar och utmanar 
honom.   

Ämneskunskap: metod och innehåll   
För att hitta kritiska aspekter i en lektionsserie tog jag hjälp av en erfaren kollega, samma person 
som jag vid ett senare tillfälle observerade under en lektion i algebra. Vi valde ut några 
lärandeobjekt som eleven måste upptäcka, avgränsa och förstå.  



• Ingenting försvinner, ingenting uppstår ur tomma intet 
• Fotosyntes, hur funkar det egentligen? 
• Vilka ämnen går in och ut? 
• Allt kretsar kring kol 
• Koldioxid kontra syre 
• Lungandning och cellandning. Förbränning kräver syre  
 
Jag låter eleverna ta en diagnos i början av projektet. Sedan får de göra ett nytt test efter två 
månader. Två klasser i åk 8 fick frågor runt de kritiska aspekterna i en diagnos som var förklädd 
till ett spontant 60 minuters test. Efter drygt två månaders undervisning med betoning på de 
kritiska aspekterna i kombination med SKUA fick eleverna samma test. Jag lät även eleverna 
fylla i en öppen enkät där de får tycka till om hur undervisningen fungerat. Utöver diagnoser 
och öppen enkät har jag använt observationer i klassrum, intervjuer med lärare, möten i 
ämneslag, särskilda möten runt undervisningsutveckling och SKUA.  
 
Konventionell textanalys (Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005) omfattar en form av 
tolkning/kodning med markörer för vad jag ”söker” i elevernas svar. Innan jag började tolka 
elevernas diagnoser var jag noggrann med att skriva ner exakt vad jag söker i texten, på samma 
sätt som jag normalt gör ett ”facit” för hur eleverna ska besvara en A-uppgift. Jag tillämpar 
alltså vissa regler för att avkoda texten, samtidigt som jag är medveten om risken för subjektiv 
tolkning. Viktiga kriterier är exempelvis att undvika att tro att en elev som har svårt att stava 
eller skriva med korrekt meningsbyggnad ändå kan ha förstått en sökt kritisk aspekt på 
kunskapsinnehållet. På samma sätt kan knappast en lång redogörelse, skriven på ett utmärkt 
sätt, kompensera för att eleven saknar viss förståelse.  
 
Elever i båda studerade klasserna fick under samma dag och på vanlig lektionstid, genomföra 
en diagnos som ett oannonserat test under 60 minuter. De är vana vid oannonserade test och de 
vet att jag förväntar mig att de ska beskriva sina svar så ingående som möjligt. Jag påpekar, 
som jag brukar, att det är viktigt att de försöker förklara och resonera så bra som möjligt, och 
gärna ge en utförlig beskrivning. Eleverna får lov att rita om de vill först, men sedan måste de 
förklara i skrift. Stavningen är oväsentlig, förklarar jag. Så länge jag kan ljuda mig till vad 
eleven menar så är det ämnet Kemi/Biologi jag examinerar, inte svenska språket. Gruppen 
består av 64 elever. Efter att ha samlat in elevernas svar på den första diagnosen sorterar jag 
dem i rätta svar/felsvar och analyserar felsvaren för att förstå hur jag behöver undervisa så att 
eleverna ska förstå och ta till sig kritiska aspekter på innehållet.  
 
Efter två månaders arbete runt de kritiska aspekterna, då jag tog alla tillfällen att prata runt dem, 
peka på biosfärerna, fråga hur växterna mår och komma in på frågor som rör de olika 
aspekterna. Min teori är att något borde fastna. Då är det dags för ett andra diagnostiskt test 
med samma frågor som det första. En sista del handlar om en enkät där eleverna får utvärdera 
undervisningen. Min fråga är öppen, och eleverna får möjlighet att utveckla sina svar. 
Datainsamlingen sker i form av diagnoser och skriftliga enkäter, uppföljning och utvärdering 
av elevernas utveckling. Databearbetningsmetoden är textanalys av elevernas diagnoser 
(Backman, Gardelli T., Gardelli V., Persson, 2014). Att använda en sådan metod innebär att 
tolkningen är central och förutsätter en god förförståelse i ämnet hos forskaren. Fem frågor på 
diagnosen/provet (frågor och rätt svar i fet stil).: 
 
 
1) Vad gör hjärtat/vilken är hjärtats funktion? Vad är sant (S) eller falskt (F)?   



A. Hjärtat pumpar blod 
B. Hjärtat är en muskel 
C. Hjärtat syresätter blod 
D. Hjärtat renar blodet 
E. Hjärtat tillverkar blod 
F. Hjärtat gör att man andas 
G. Hjärtat gör att man drömmer 
H. Hjärtat påverkar våra känslor 
I. Hjärtat är ett organ 
 
2) Varför andas vi? Förklara så noga du kan 
3) Varför andas man snabbare när man springer? Förklara så noga du kan 
4) Var frigörs energin i maten? Kryssa för rätt/rätta svar. 

A. Magen/magsäcken 

B. Tunntarmen 

C. Blodet 

D. Musklerna 

E. Precis innanför huden 

F. Andra inre organ 

G. Cellerna 

H. Precis innan vi bajsar ut den 
5) Frukosten som du åt i morse, hur/var kommer atomerna/molekylerna ut ur kroppen? 
Förklara så noga du kan.  

Insamling av data 
Mina data består av nedskrivna direkta observationer av två lärares genomgångar av funktioner 
och mönsterigenkänning inom algebra. Lärarna arbetar med lärandeobjekt (kritiska aspekter) 
och tesen ”Vad behöver eleven få syn på för att förstå?” Det som skiljer lärarna åt är att de 
använder olika slags bedömning. Min metod för att samla data omfattar följande moment:  

• Observationer under lektionstid noterats i loggbok 

• Intervjuer med två lärare   

• Diagnoser i två klasser samt nytt test två månader senare  

• Nedskrivna enkätsvar ingår som en öppen del  

• Deltagande vid möten med SKUA samt ämnesdiskussion runt ämnesspecifika 
lärandeobjekt.  

 
Exempel på bedömning 
Jag observerade en matematiklärare vid en genomgång av funktioner. För att få studiero i en 
stökig åk 9 var läraren tydlig i sina instruktioner. 



 
”Efter lektionen ska ni välja grupp: De som satsar på A, de som satsar på C, de som satsar på 
E” 
”Jag kollade nu, 12 av er pratade, 5 av er förstod vad jag sa.” 
”Babbla nu inte, börja inte prata.” 
”Snyggt av dig att markera att du vill ha tyst, NN…” 
”Nu är ni där igen…” 
”Var med nu, nu blir det en repetition, fort som fasen.” 
 
Sedan börjar MA-läraren rita upp tre figurer 
 
         Fig 1               Fig 2                           Fig 3                            Fig 4 

 
              

 
  

 
Exemplet handlar om mönsterigenkänning. Läraren frågar: Hur ser den fjärde figuren ut och 
hur går det till att skapa en funktion för hur de följande figurerna ser ut? Läraren ställer den 
kritiska frågan till eleverna: Vilka två saker behöver man känna till för att skapa en funktion? 
Rätt svar är: 1) ökningen 2) hur den allra första figuren ser ut, det vill säga  den ”nollte figuren”. 
Lärarinnan frågar klassen hur stor ökningen är och får svaret att det beror på vad man tittar på 
- rutor eller pinnar. Tittar man på pinnar i figuren blir ökningen 3. Eleverna föreslår olika 
funktioner (y = 4x + 3), (y= 3x + 4), (y= 4 + 3x) som hon testar efter att ha gjort en tabell - 
provar och förkastar.  
 
x    y 
————- 
2    7 
3    10  
…   … 
 
”Då provar vi den här, det funkar inte alls”. ”Vad är det som är tokigt?” 
 
En av eleverna inser att det handlar om att den första figuren består av ett streck - att rutan är 
mindre intressant. ”Startgrejen är ett och inte fyra!”Ja! Hur ser då en korrekt formel ut? Eleven 
ger ett förslag som är fel, men får höra att det är ett mycket bättre fel än det första. De provar 
igen och kommer fram till: y = 1 + 3x (där ettan står för den nollte figuren och trean för 
ökningen) Min rutinerade kollega vet vad som är viktigt: Studiero, de två faktorer som är viktiga 
att se vid funktioner, att se bra felsvar och att testa lösningarna. Stämmer det? 
 
Två lärandeobjekt  
Lektionen börjar med att eleverna går in i klassrummet, de hälsar på läraren, någon spottar ett 
tuggummi i papperskorgen på vägen till sin plats. Eleverna har fasta platser och sätter sig ganska 
snabbt ner på platserna de är vana vid. Man kan se att läraren har elevernas respekt. Ljudet av 
prat och tjoande lugnar sig när läraren börjar prata. Han inleder lektionen med att berätta för 
eleverna att dagens lektion kommer de att ägna åt mönsterigenkänning och algebra. Läraren 
påminner eleverna om att det är något som de ägnat sig åt flera gånger tidigare, dels i 
mellanstadiet, dels i årskurs 7. Han börjar med att gå igenom några enkla mönster i form av 
prickar i en talföljd på en smartboard. Han visar prickarna och demonstrerar hur man ställer 
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upp en tabell för att systematisera antalet prickar. Eleverna är delaktiga, de är motiverade att 
förstå och lyssnar uppmärksamt.  
 
Elevernas uppgift är att känna igen och se ett mönster, för att på så sätt kunna räkna ut hur 
många prickar det bör vara i figur nummer 10. Ett möjligt, om än lite omständligt sätt att räkna 
ut det hela är att helt enkelt rita upp figur nummer 4, 5, 6 och så vidare upp till figur 10, förutsatt 
att eleven sett mönstret och förstått att det tillkommer två prickar per varje ny figur. Det mer 
komplicerade, och grunden för att kunna få betyg A i matematik, är att beskriva en funktion 
som gör att man kan räkna ut figuren n. Det ger också elevens möjlighet att förstå uppgiften: 
Om du ser 235 prickar - vilket nummer på figuren handlar det om? Eleven har då förmått sätta 
upp en funktion som gör det möjligt att sätta in ett värde i formeln och få rätt resultat. 
 
Eleverna klarar att räkna antalet prickar och skriva in i tabellen. Några går bort sig lite på vägen 
och missar problematiken. Läraren avbryter och går bort till några tomma bänkar längre bort i 
klassrummet. Han börjar med att ta en bänk och sätter fyra stolar runt den. Han berättar att det 
ryms fyra personer runt bordet, men att det nu kommer fler personer på besök till en fiktiv 
middag. Han tar bort två stolar och sätter ihop två bänkar till ett rektangulärt bord. När läraren 
sätter stolarna på plats runt bordet är det inte dubbelt så många som får plats runt bordet, utan 
nu ryms sex personer. Fyra sitter på bordets långsidor och två på kortsidorna. Eleverna nickar 
och håller med. De ser med egna ögon att antalet stämmer. Läraren tar bort två stolar igen på 
kortsidorna, säger att det verkar komma två gäster till och lägger till ytterligare en bänk. Han 
ställer tillbaka stolarna på långsidorna (sex stolar, tre på varje sida) och en på vardera kortsidan. 
Totalt rymmer dukningen åtta stolar. Likheten med prickar som följer ett visst mönster blir klart 
för eleverna. Läraren går nu in på en praktisk övning. Eleverna får jobba i par. En av dem får 
ett antal tändstickor och ska bygga trianglar som man kan bygga på efter ett visst mönster. Den 
andra eleven får föra tabell över hur många tändstickor som arrangemanget kräver för 
nästföljande figur. Eleverna samarbetar och de ser hur tabellen växer fram. Att funktionen (+2) 
ska vara med blir tydligt. Läraren avslutar lektionen med att rita upp figurer på tavlan. Hen 
bygger på med antal stickor och avslutar med att tillsammans med eleverna skapa funktionen 
för figur n. Han avbryter sig vid ett tillfälle och förklarar att om det är just begreppet (n) som 
är det svåra så går det lika bra att använda ett (x) som vanliga ekvationslösningar. Läraren 
kopplar så frågan till det centrala innehållet i Lgr11 "Metoder för ekvationslösning” (2). Jag får 
uppfattningen att eleverna förstår och att den sista informationen var det som krävdes av dem 
för att de skulle förstå hur de ska resonera. 
 
Lärare reflekterar och bedömer: värderingar  
Det är tydligt att lärarens bedömning formar elevernas beteende. En av kollegorna har i ett annat 
exempel tagit över en klass från en lärare som är väldigt noga med att betona att han bedömer 
ständigt och har gjort det hela vägen i åk 7 och 8. Eleverna är vana vid det och trygga i att det 
är så det fungerar. Nu ska de plötsligt bli bedömda på ett annat sätt. De blir förvirrade när lärare 
agerar annorlunda vid det specifika tillfället. Kollegan är lite frustrerad eftersom hon upplever 
att eleverna blir hämmade och undviker att träna sina förmågor De är rädda för att bli bedömda 
när de erkänner att de missförstår ett moment. Läraren respekterar kollegans bedömning, men 
ser en fara i att eleverna missförstår hur de blir bedömda när det går från ett klassrum till ett 
annat. ”De ska tryggt kunna gå mellan mina och andras kollegors lektioner i samma ämne och 
veta att de blir bedömda på olika sätt”.  
 
Att prova sina förmågor och lära 
Efter en tid förstår eleven att det är okej att visa att man missförstår något, att man ställer frågor, 
att man får kämpa och att det är okej att ha det jobbigt under en kort period. Sedan kan man bli 



bedömd på det man har lärt sig. Eller är det så att läraren ska använda all tillgänglig information. 
Man blir ju bättre hela tiden, och det är förmodligen fel att läraren använder tidigare 
inkompetens och värderar den på samma sätt som när man ser att kunskapen finns. ”Det är 
bland det värsta uttryck jag har hört användas”, menar en av kollegorna. ”Man måste ju förstå 
vad det är eleven inte förstår och förbättra det”.  
 
Tydlighet om examination 
”Nu är vi där. Nu bli det en examination på onsdag och då ska vi visa vad vi kan och vad vi 
har tränat på.” Du kan examinera i form av en laboration eller via en massa småprov. Du kan 
också examinera ständigt pågående när du provar elevens förmågor. Men läraren måste vara 
tydlig med när hen examinerar, menar kollegorna. Annars blir eleverna osäkra. Det är dessutom 
viktigt för eleverna att förstå att man bedömer det som kommer ut. Vi behöver också lära 
eleverna hur man presterar och träna på hur examinationstillfällen ser ut. 
 
Att undervisa om samma sak på samma sätt 
Lärare undervisar om olika saker som eleven lärt sig på olika sätt, menar en av kollegorna. Man 
öser på och kör samma sak en gång till. Om eleven missförstår något måste man förklara på ett 
annat sätt nästa gång. Eleven har faktiskt lyssnat, hen har bara missat att förstå! Det gäller att 
arbeta med felsvar så att man förstår vad det är man behöver förklara. Läraren behöver justera 
sin undervisning. Det handlar om att vara glad för att man får möjligheten att förklara på ett 
nytt sätt, att bli bättre på att förklara.  

Resultat  
Det här är en redovisning av en genomgång av fem frågor/svar på de diagnostiska testerna för 
de båda klasserna. Här redovisar jag det initiala testet och ett test efter två månaders 
undervisning runt de kritiska aspekterna kombinerat med SKUA. Avsnittet slutar med citat från 
en öppen enkät med frågeställningen ”Vad tyckte du var bra med undervisningen? Hur lärde du 
dig bäst?” 
 
Fråga 1: Vad gör hjärtat/vilken är hjärtats funktion? 
För ett korrekt svar ska elevens lösning innehålla följande komponenter: Hjärtat pumpar blod. 
Hjärtat är en muskel. Hjärtat är ett organ. 17 elever deltog i den ena klassens första test. 
Diagnosens första fråga berörde hjärtats funktion. 12 elever svarar rätt på att hjärtat pumpar 
blod. 8 elever svarar rätt på att hjärtat är en muskel och 14 elever svarar rätt på att hjärtat är ett 
organ.  
 
Två månader senare gör klassen samma test, den här gången deltar 14 elever. Denna gång klarar 
samtliga 14 elever att svara rätt på att hjärtat pumpar blod. Tio elever svarar rätt på att hjärtat 
är en muskel och samtliga 14 elever svarar rätt på att hjärtat är ett organ.  
 
Den andra klassens första test gjordes av 18 elever. Diagnosens första fråga om hjärtats funktion 
ser ut som följande: 18 elever svarar rätt på att hjärtat pumpar blod, sju svarar rätt på att hjärtat 
är en muskel och 15 elever svarar rätt på att hjärtat är ett organ. 
 
Två månader senare gör klassen samma test, den här gången deltar 15 elever. Denna gång klarar 
samtliga 15 elever att svara rätt på att hjärtat pumpar blod, Tolv elever svarar rätt på att hjärtat 
är en muskel och samtliga femton svarar rätt på att hjärtat är ett organ. Båda klasserna har 
förbättrat sina resultat avsevärt vad gäller kunskapen om hjärtat. Samtliga elever i båda 
klasserna har nu förstått dels att hjärtat pumpar blod, dels att det är en muskel.  



 
Fråga 2: Varför andas vi? 
Denna fråga bedömer jag via kvalitativ textanalys. Jag letar i svaren efter att eleverna nämner 
att vi andas för att vi behöver ta in syre men också att vi behöver ventilera ut koldioxid.  
Den ena klassen (17 stycken) ger 16 olika svar på den öppna frågan. I många fall är svaren 
enkla och korta, utan att eleven visar att hen kan svaret på frågan:  
 
”Vi andas för att cellerna behöver syre.” Vi andas för att människan inte kan leva utan att 
andas och luft. Man måste andas för om vi inte andas då vår kropp och organism lever ej. 
Människa kan inte leva utan att andas.” 
 
Fyra elever har fått kläm på att det handlar om båda gaserna, ett gasutbyte. Jag bedömer däremot 
att de främst tror att vi andas ut koldioxid för att växterna behöver det.  
 
Två månader senare svarar 14 elever på samma fråga. Svaren är betydligt längre har en högre 
kvalitet. Av 14 elever bedömer jag att 11 nu har förstått och kan förklara frågan på ett godkänt 
vis: 
 
”För att cellerna i din kropp ska kunna arbeta behöver de energi. Vi andas för att vi behöver 
få ut koldioxiden som vi har i kroppen och vi behöver få in syre i vår kropp. Syret vi tar in i 
kroppen behövs till cellandningen.” ”Våra celler behöver energi för att fungera och ämnena 
cellerna behöver kommer från det vi äter. Cellerna behöver till exempel druvsocker och fett 
som bränsle. Cellerna behöver syre och vi får syre in i oss genom att andas. Koldioxiden som 
skadar våra celler måste vi får ur oss. Det är skadligt. man behöver syre för att kunna leva helt 
enkelt. Eller för att växterna ska få koldioxiden de behöver och de ger oss syre. I cellandningen 
bildas glukos som kommer var användbart senare. Förbränningen måste ske och för att den 
ska kunna fungera behöver vi syre och syre får vi genom att andas som jag sa.” 
 
I den andra klassen har 18 elever lämnat 17 svar. Svaren är något längre jämfört med den andra 
klassens första försök. Jag ser en något tydligare förståelse för frågan hos den här klassen. Sju 
elever har förstått att det handlar om ett gasutbyte.  
 
”För att få syre och sen när vi andas släpper vi koldioxid och koldioxiden behöver växterna för 
att växterna tar in koldioxid. Och sen släpper de syre så att vi kan andas och vi behöver andas 
för att hjärnan ska funka.” ”Vi andas för att våra lungor ska ta in syre och ta ut koldioxid. 
Syret hjälper cellerna och är i blodet. Så allt i kroppen funkar som det ska. Andningen och syret 
hjälper oss att bränna/använda matens energi.” 
 
Fråga 3: Varför andas man snabbare när man springer? 
Denna fråga bedömer jag via kvalitativ textanalys. Det är en svår fråga med flera olika delar. 
Det jag letar efter i elevernas svar är att de nämner förståelse för förbränning, att det krävs mer 
syre, kondition och vilopuls, gasutbyte etc. Den ena klassen (17 stycken) ger 15 olika svar på 
den öppna frågan. I många fall är svaren enkla och korta, utan att eleven visar att hen kan frågan. 
Det är faktiskt inget svar som visar att eleven förstår varför:  
 
”Hjärtat pumpar fortare.” ”När man springer blir man trött och då andas vi snabbare mest 
dom som vet inte hur man andas och när man springer jättefort många som håller andan när 
man springer man får inte hålla andan man måste andas när man springer.” 
 
Fråga 4: Var frigör kroppen energin i maten? 



För ett fullständigt korrekt svar ska eleven ha med komponenten ”i cellerna”. Men även 
komponenten ”magen/magsäcken” och/eller komponenten ”tunntarmen” godkänns. Den ena 
klassens första test gjordes av 17 elever. 10 elever svarar delvis rätt när de säger att energin 
frigörs i magen/magsäcken, 5 elever svarar delvis rätt när de säger att energin frigörs i 
tunntarmen och 8 elever helt rätt när de svarar att energin frisätts i cellerna. Två månader senare 
när klassen gör samma test är det 14 elever som deltar. Nio elever svarar delvis rätt när de säger 
att energin frigörs i magen/magsäcken, Sex elever svarar delvis rätt när de säger att energin 
frigörs i tunntarmen och 11 elever helt rätt när de svarar att energin frisätts i cellerna. I den 
andra klassens första test deltog 18 elever. 12 elever av dem svarar delvis rätt när de säger att 
energin frigörs i magen/magsäcken, 4 elever svarar delvis rätt när de säger att energin frigörs i 
tunntarmen och 12 elever helt rätt när de svarar att energin frisätts i cellerna. 
 
Två månader, när klassen gör samma test, är det 15 elever som deltar. 13 elever svarar delvis 
rätt när de säger att energin frigörs i magen/magsäcken, 9 elever svarar delvis rätt när de säger 
att energin frigörs i tunntarmen och 7 elever helt rätt när de svarar att energin frisätts i cellerna. 
Här är svaren intressanta. Den första klassen har tydligt förbättrat sina resultat, medan den andra 
klassen har förbättrat sina resultat gällande svaren som är delvis rätt, medan det absolut korrekta 
svaret ”cellerna” har sjunkit i svarsfrekvens.  
 
Fråga 5: Frukosten som du åt i morse, hur/var kommer atomerna/molekylerna ut ur 
kroppen?  
 
Den ena klassen (17 stycken) ger 11 olika svar på den öppna frågan. Den är svår och i många 
fall är svaren enkla och korta, utan att eleven visar att hen kan besvara frågan. Jag letar dels 
efter om eleven kan matspjälkningens väg genom kroppen, dels om eleven förstår att vi faktiskt 
andas ut det mesta. En enda elev är inne på att vi andas ut atomer/molekyler, resten tror att vi 
bajsar ut allt. 
 
”Maten vi äter går från munnen till svalget och luftstrupen (alltså den går genom luftvägarna), 
Sedan åker den till magen. Där stannar den klumpen som vi har tuggat när den var i munnen 
(med tänder). Efter att den har stannat börjar den åka från tjocktarmen och vidare till 
tunntarmen. Sen får man en varning, du måste få ut den, alltså bajsa. Du springer till toan och 
den klumpen som en gång var din frukost kommer ut genom ditt hål. Du bajsar ut den för att 
du inte kan ha kvar det.” ”Atomerna och molekylerna kommer ut ur kroppen när vi går på 
toaletten och bajsar, helt enkelt.” 
 
I den andra klassen har 18 elever lämnat 16 svar. Svaren tyder på att 4-5 elever har förstått. 
Svaren är däremot knappast utförliga.  
 
”När vi andas och rapar.” ”Det vi har ätit kommer ut på olika sätt, ett sätt är att bajsa men 
det finns två olika sätt som tex när man andas så blir maten till gas och vi släpper ut det vi äter 
på andningssättet istället för bajs.” 
 
Två månader senare svarar 15 elever på samma fråga. Svaren är betydligt mer utförliga och 
håller en avsevärt högre kvalitet. Av 15 elever bedömer jag att omkring hälften nu har förstått 
och kan förklara både matens väg genom kroppen och att vi andas ut atomerna/molekylerna.  
 
Maten går igenom ett långt system som heter matspjälkningen. Vi andas också ut näringen vi 
åt.” ”Alla atomer molekyler tas upp av tunntarmen, tjocktarmen när maten går igenom magen 



så kommer den till anus där man bajsar eller man andas ut maten för det mesta. Tjocktarmen 
tar upp vätskan.” 
 
Enkätfråga: Vad tyckte du var bra med undervisningen? Hur lärde du dig bäst? 
 
”Bra med så många E-frågor i början på provet. Man behövde bara tänka och fundera. Dina 
PPT-genomgångar var bra. Kändes lugnt och bra att det fanns så många olika sätt att plugga 
på.” ”Bra när vi läser tillsammans, då är det lättare att förstå och man kan fråga om olika 
saker som man inte förstår. Jag gillade Clio och filmer också.” ”Gruppuppgifter oftare, som 
den med växten.” ”Du bryr dig om att jag fokuserar på lektionen. Och Clio är bra!” ”Du 
förklarar bra. Jag gillar grupparbetet och att få läsa själv.” 
 
Jag har försökt använda Kolbs lärstilar för att nå resultat. Elever är olika, och jag behöver hitta 
olika sätt att nå dem – något som eleverna har uppskattat. Elever som har ett divergent lärande 
är aktiva på lektionen, tar in kunskap och behöver plugga mindre hemma. En av mina elever 
med skrivsvårigheter suger nästan bokstavligen in det som sägs på en film, och jag kan se hur 
han rör läpparna samtidigt. Sedan sitter kunskapen.  
 
”Bra att du skickade videos till andra hemsidor.” ”Bra med film och att läsa tillsammans så 
att du kan förklara svåra ord.” 
 
Elever som ligger nära en konvergent lärstil lär sig genom en kombination av abstrakt 
begreppsbildande och aktivt experimenterande. Det är eleverna som uppskattar att få arbeta 
hemma med digitala läromedel och som vill fokusera på specifika problem och aktiviteter som 
kräver ett svar. Här finns mina elever som ber om quiz och tester så att de kan testa sin förmåga. 
 
”Clio var bra, man lär sig en hel del genom att göra quizzar.” ”Du kan ge oss ännu fler tester 
i Clio.” ”Filmerna var bra. Och de stora frågorna, där man behövde skriva allt man kan och 
sedan kan gå tillbaka och kolla och rätta själv.” 
 
Eleverna som ligger närmast den assimilerande lärstilen, karakteriseras av reflekterande 
observationer och abstrakt begreppsbildning. De som tillhör gruppen är distanserade, 
systematiska och avvaktande och har förmågan att anpassa nytt material till och integrera det 
med befintlig struktur. Här finns ett par av mina tysta elever, som kan stanna kvar efter en 
lektion för att ställa en fråga och som sedan kan arbeta på ”i det tysta”. Viktigt för mig är att 
tänka på är att ge feedback och fråga om jag kan hjälpa eleven med något. Det är sällan hen ber 
om det.  
 
”Jag gillar Studi och Clio. Då kan man sitta hemma och testa sig själv.” ”Du bryr dig om att 
jag fokuserar på lektionen. Och Clio är bra!” 
 
En fjärde ackommoderande lärstil, baserar vissa elever på direkta upplevelser och aktivt 
handlande. Eleverna här vill påverka och låta sig påverkas genom att omorganisera och utforma 
nya strukturer. De är mottagliga för nya erfarenheter, intuitiva, resultat- och handlingsinriktade. 
De tar ansvar och agerar bra i oväntade situationer som kräver anpassning och de föredrar 
grupparbeten. Här finns eleven som kan vända hela stämningen i ett klassrum genom att 
bestämma sig för att matspjälkningen är viktig och att det är roligt att kunna så mycket som 
möjligt runt den. Här finns också eleven som plötsligt blir fascinerad av att en växt kan leva i 
ett slutet system och får med sig resten av klassen.  
 



”Bra med dina genomgångar och filmer. Vi kan väl ha mer grupparbeten som det med växten?” 
”Du förklarar bra. Jag gillar grupparbetet och att få läsa själv.” ”Bra med genomgångarna 
som du höll. Nu vet man vad som pågår i kroppen.” 

Diskussion 
Ett mål med projektet Undervisningsutveckling (SKUA) var att ta ett övergripande grepp om 
de kritiska aspekterna i elevernas lärande, återkomma till dem och hela tiden arbeta 
språkutvecklande. Det har jag lyckats med i utvecklingsprojektet.  
 
1) På vilket sätt påverkar de kritiska aspekterna resultatet av undervisningen? Positivt, 
negativt eller inte alls? Här vill jag tveklöst svara att resultatet är positivt. Syftet med arbetet 
var att undersöka om elever i åk 8 lyckas nå en god förståelse för hur människokroppen fungerar 
genom att urskilja kritiska aspekter i ett lärandeobjekt och kombinera arbetet med SKUA. Även 
i detta arbete har jag varit lyckosam. Eleverna i båda klasserna visade genom de diagnostiska 
testerna att de efter två månader i hög grad hade förstått innehållet i de kritiska aspekterna. 
Samtidigt är svaren mer utförliga än tidigare och håller hög kvalitet. Resultatet och analysen av 
de diagnostiska testerna visade att eleverna har fått en tydlig och holistisk syn på hur 
människokroppen fungerar. Många elever vågar försöka att ge förklaringar. De uttrycker sig 
med fler ord och utförliga meningar. Elevernas chans att nå resultat på A- och C-nivå har 
därmed väsentligt ökat.  
 
2) Tycker eleverna att undervisningen påverkas positivt? På vilket sätt anser eleverna att 
undervisningen påverkas? Resultatet av den öppna enkäten visade övergripande ett positivt 
resultat. Eleverna uppskattade att det fanns flera olika sätt och läromedel att använda och 
upplevde att man repeterade samma arbetsområde flera gånger. Kanske är ordet ”uppskattade” 
missvisande, eleverna upplevde att inlärningen fungerade. En av eleverna uttryckte sig positiva 
om lärande: ”Att vi repeterade så mycket runt vissa frågor som andning, fotosyntes och 
matspjälkning. Jag gillade det inte, men det funkade.” 
 
 Hur vi ska tolka elevernas diagnoser är en problematik som kräver en god förståelse i ämnet? 
Jag vill nog hävda att jag har lyckats med det, särskilt efter att noga ha diskuterat de kritiska 
aspekterna med en rutinerad lektor och läst in mig på undervisning inom naturvetenskap. 
Eleverna har fått en sund och holistisk syn på hur människokroppen fungerar. De har lärt 
mycket genom att ha fått undervisning om kritiska aspekter i lärandeobjektet kombinerat med 
SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Flera elever vågar idag försöka sig på att 
förklara fenomen och egenskaper. De uttrycker sig med fler ord och mer utförliga meningar än 
tidigare. Elevernas chans att nå resultat på A- och C-nivå har därmed ökat. Resultatet i den 
öppna enkäten visade övergripande positiva resultat. Eleverna uppskattade att det fanns flera 
olika sätt att jobba på. Det fanns utvecklande läromedel och de upplevde att man repeterade 
samma arbetsområde flera gånger. Kanske är ordet uppskattade missvisande, eleverna upplevde 
att inlärningen fungerade. En elev uttryckte det positiva i lärandet som:  
 
”Att vi repeterade så mycket runt frågor som andning, fotosyntes och matspjälkning. Jag 
gillade det inte, men det funkade.” 
 
En slutsats är att det krävs ett visst mått av ansträngning för att identifiera de kritiska aspekterna 
i mitt undervisningsinnehåll. Men elevernas förståelse av ämnesinnehållet blir en 
framgångsfaktor. Det är mödan värt att lägga tid på att hitta de kritiska aspekterna i lärarens 
undervisningsinnehåll i kombination med SKUA och att återvända till dem i undervisningen.  



Läraren har en begränsad tid till förfogande och det är naturligtvis lättare att undervisa 
instrumentellt än relationellt. Eleven får en struktur och en procedur att lösa uppgiften på, och 
så är problemet löst. Eleven anses vara en ”duktig elev” eftersom hen sett mönstret och knäckt 
koden. Men eleven har knappast förstått hur man ska ta sig an uppgiften. Orsaken är att 
principen/förståelsen för hur man löser uppgiften är vag. Läraren själv kanske saknar 
kompetens eller intresse för att förstå elevens förståelse. Hen kan ju lösa uppgiften, det räcker 
väl?  Kanske går det att sammanfatta proceduren, relationell förståelse är en stark kunskap, 
särskilt om läraren prioriterar elevernas lärande och eleverna i sin tur utvecklar den. 
  
Jag skulle gärna se fortsatt forskning som fokuserar på hur man med en effektiv metodik på tar 
fram de kritiska aspekterna i olika ämnen. Forskning på vilka aspekter inom naturvetenskapen 
som är svåra att lyckas med vore också intressant läsning.  
 
Epilog 
 
Man kan kombinera och jämföra komplementära strukturer (inklusive analytiska begrepp) som 
fungerar på individ-psykologisk och grupp-social nivå. Gruppdynamiska aspekter omfattar 
rubrikerna formande, stormande, normerande, utförande, och avslutande gruppdynamiska 
beteenden. Individuella lärandeprocesser omfattar konkret erfarenhet (studiebesök), 
reflekterande observation (föreläsning), aktivt experimenterande (laborationer) och abstrakt 
begreppsbildning (hög abstraktionsnivå i NO). Användningen av lärstilar erbjuder ett 
kompletterande tredje perspektiv på balansen mellan inre kognitiva processer och socialt 
dynamiska lärande. Lärstilarna samspelar med ett erfarenhets- och upplevelseperspektiv på 
ämnesdidaktik. Divergent lärstil kan man koppla till reflekterande observation. Konvergent 
lärstil kopplar man till abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande. Assimilerande 
lärstil passar till reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning, typiskt 
naturvetenskapligt lärandeobjekt. En ackommoderande lärstil kan man naturligt koppla till 
tillkonkret upplevelse och aktivt experimenterande. Man kan utifrån det sagda skapa en matris 
över nämnda (tre) inbördes relaterade analytiska och praktiskt användbara begrepp. 
Beskrivningen lyfter utifrån förberedelser och rapportering av didaktiska utvecklingsprojekt.  
 
Om man kombinerar kollektiva resurser med lärarens ledarskap i förhållande till grupparbete 
med individuella lärandeprocesser blir utfallet följande. Språket är en nyckel till kunskap och 
man anar att det ligger en förklaringspotential i skolans språk: Ordförrådet är viktigt och  det 
finns en mängd specialiseringar; naturvetenskapliga ord, invandrarspråk, modersmål, 
naturvetenskapligt språk, ämnesövergripande språk är några exempel. Ämnesövergripande 
samarbete mellan svenskalärare och naturkunskapslärare kan utveckla lärarens didaktik och 
elevernas ämneskunskap (hörsel, ljud och frekvenser). För att praktiskt svara på frågan hur 
människokroppen fungerar måste läraren identifiera nålsögat, den avgörande detaljen i ett 
studerat lärandeobjekt. Därefter följer resten som per automatik. 
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Frågor 
 

• Vilka (4) delar består Kolbs modell av? 
• Vilket fenomen måste eleverna upptäcka för att förstå? 
• Vilket styrdokument säger att eleverna lära och förstå ”ämnestypiska termer och 

begrepp”? 
• Vilka punkter är viktiga för elevernas lärande? 
• Vad är SKUA? 
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Grupp- och utvecklingsarbete i NO 
Hessameh Hassani 
 
Lärare står inför ett klassiskt problem att balansera ett demokratiskt arbetssätt mot förmågan att 
undervisa i demokrati. Detta förhållande gäller oavsett ämne. Naturvetenskapliga ämnen har en 
hög abstraktionsnivå. Så för att hantera situationen skapar många lärare en personlig praxisteori 
över vad som fungerar i förhållande till eleverna. Om eleverna accepterar lärarens praxis är allt 
bra. Under processen lär läraren en subjektiv modell för samarbete. Sedan ger samarbetet – det 
sociala samspelet - kunskapsutveckling och social kompetens. Lärarens dynamiska praxisteori 
skapar ömsesidigt beroende mellan lärare och elev, kanske särskilt i förhållande till skolans 
demokratiuppdrag. När läraren förankrar sin praxisteori hos eleverna kan det uppstå spänningar, 
mest uppenbart i olika interaktionsmönster. Eleven kan utveckla mentala processer för hur hen 
hanterar personliga erfarenheter. Hen prioriterar undervisning som anknyter till egna 
erfarenheter av exempelvis studiebesök.  Med naturvetenskapliga begrepp kan eleven utvärdera 
skillnaden mellan design, process, mål och resultat. Frågan är att utreda vilken roll personlighet 
och intelligens spelar i en pedagogisk process för att jämka samman lärarens och elevernas mål.  
 
Personlighet är en individuell faktor och intelligens är en kollektiv egenskap. Individuella 
värden omfattar ansvar och reflektion. Kollektiv värden avser ömsesidigt beroende, delaktighet 
och interaktion. Men frågan är om man kan tala om integration mellan såväl demokratiskt som 
ömsesidigt socialt beroende beteende och ämneskunskap i form av t ex tinnitus, öra, starr, öga. 
Balansproblematiken innebär att klassen antingen skapar egna rutiner och regler eller följer 
lärarens praxisteoretiska anvisningar. En metod är att kombinera och jämföra två strukturer 
(inklusive analytiska begrepp) på individ och gruppnivå. Gruppdynamiska aspekter omfattar 
Formande, Stormande, Normerande, Utförande, Avslutande. Individuella lärandeprocesser 
omfattar konkret erfarenhet (studiebesök), reflekterande observation (föreläsning), aktivt 
experimenterande (laborationer) och abstrakt begreppsbildning (hög abstraktionsnivå i NO 
ämnen). Man kan kombinera kollektiva resurser att leda grupparbete med individuella 
lärandeprocesser. 
 
Det här är en rapportering av ett utvecklingsarbete inom ramen för en lärarutbildning på Luleå 
tekniska universitet. Mitt arbete syftar till att skapa förståelse kring hur elever lär genom att 
samarbeta. Samtidigt vill jag utveckla min egen undervisning. Under ett par veckor kommer 
mina elever att få träna på att arbeta i grupp. Det finns fördelar med att arbeta i grupp, bland 
annat att eleverna lär sig samarbete. Eleverna i min undersökning kommer att träna på att 
använda en samarbetsmodell. Kooperativt lärande är ett paraplybegrepp som lärare i många 
ämnen kan använda som en undervisningsmetodik.  
 
Pusselmetoden är en kooperativ struktur där eleverna jobbar tillsammans i små grupper. Varje 
elev specialiserar sig på någon del av ett övergripande tema. Eleverna besitter och delar 
beteenden och bidrar på så sätt med en del av klassens totala kunskapsmängd. Eleverna måste 
delge sin kunskap till de andra i gruppen. När alla har bidragit med sina respektive delar lägger 
man ihop bitarna som i ett pussel. Elevernas kunskapsutveckling och upplevelse av samarbete 
har ett liknande fokus. Här undersöker jag elevernas tankar och upplevelser av ett nytt 
arbetssätt. Resultaten är positiva, det vill säga sam-, grupp- och utvecklingsarbetet har en positiv 
effekt på elevers lärande. Sådant grupparbete gynnar effektiv undervisning. Metoden främjar 
elevers kunskapsutveckling och sociala kompetens.  
 



Skolan har två uppgifter, ett kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag. Det förra handlar om att 
förse eleverna med kunskap och färdigheter och främja ett livslångt lärande. Det andra 
uppdraget handlar om att fostra eleverna till goda medborgare som anammar samhälles 
demokratiska värderingar. Båda uppdragen ska förbereda eleverna inför arbetslivet. Där spelar 
samarbete en väsentlig roll. Det tillfaller skolan att träna eleverna att samarbeta, då värdefullt 
lärande i stor utsträckning förekommer i socialt samspel med andra. Trots flera uppenbara 
fördelar är grupparbete en undervisningsmetod som lärarna ibland väljer bort. Eleverna 
upplever att grupparbete är jobbigt och till och med meningslöst.  En del elever stöter på 
svårigheter i samarbetet med andra. Även lärare väljer bort grupparbete till förmån för 
undervisningsformer som till exempel egna studier. En anledning till att lärare undviker att 
genomföra grupparbete med eleverna kan vara att metoden har låg potential vad gäller 
ämneskunskap, i mitt fall är MA och NO-ämnen, menar Granström och Hammar Chiriac 
(2012). En annan anledning kan vara att lärarna saknar kunskap om hur man organiserar och 
genomför elevarbete i grupp (Hammar Chiriac, 2013). Erfarenheterna av att använda 
grupparbete som arbetsform bildar en blandning av positiva och negativa upplevelser, 
åtminstone om man ser till slutprodukten. Men det finns samarbetsmässiga och 
kunskapsmässiga fördelar med grupparbete. Utifrån egna observationer och empiriska data om 
social samverkan och elevers lärande vet jag att elever lär när de interagerar med varandra. Ur 
ett lärandeperspektiv är arbetssättet intressant. Dessutom finns det utrymme för utveckling. Jag 
undersöker hur man kan förbättra grupparbeten i naturorienterande (NO) ämnen. 
Ämnesgruppen är lämpad för samarbete både för att de praktiska arbetssätten utgör en stor del, 
men också för att naturvetenskapliga ämnen har hög abstraktionsnivå.  
 
Grupparbete i skolan 
 
Enligt Hammar Chiriac (2003) myntade Johann Friedrich Herbart begreppet “grupparbete”. 
En orsak till grupparbetets legitimitet i skolan var ekonomisk då äldre och duktiga elever 
agerade lärare för en grupp unga och svaga elever. En grupp kan bestå av två eller flera 
personer som upplever att de har ett gemensamt mål och att de ömsesidigt påverkar varandra. 
Forslund Frykedal (2008) definierar ”grupp” som en samling människor där alla har någon 
typ av relation med varandra och ett ömsesidigt beroende. Chiriac (2003) framhåller att de 
som forskar om grupper hellre väljer att ge ett flertal egenskaper som är karaktäristiska för 
vad som räknas som grupp snarare än att ge en entydig definition. Forslund Frykedal (2008) 
förespråkar grupparbete som en metod där individer arbetar tillsammans i ett kollektiv. 
Gruppen är tillräckligt liten för att alla ska kunna delta i och genomföra en i förväg definierad 
uppgift. Gruppmedlemmarna utför arbetsuppgifter gemensamt i ett socialt och 
kunskapsmässigt samspel. Gruppens kommunikation kan ske virtuellt, skriftligt, muntligt eller 
kroppsligt.   
 
Med grupprocesser menar man sociala och psykologiska utbyten som gruppmedlemmar 
upplever. Processerna handlar om motivation, förståelse, frustration med mera. Vissa processer 
kan ge gruppens medlemmar styrka och gemensamma krafter när de arbetar konstruktivt med 
ett givet mål. Andra processer orsakar konflikter som slutar med att arbetet stannar av (Hammar 
Chiriac, 2003). Robbins, et al. (2015) lyfter fram fem stadier i gruppens utveckling. 
 

- Formande: Medlemmarna bekantar sig med varandra och uppgiften. Detta känner 
osäkerhet och obehag då medlemmarna lär känna och testar varandra 

- Stormande: Konflikter och motsättningar träder fram. Det handlar om vem som ska göra 
vad och/eller ha vilka roller. Gruppen kan splittras i två eller flera läger. 



- Normerande: Gruppens normer och roller är på plats. Alla vet vad andra förväntar sig.  
- Utförande): Gruppen fokuserar på uppgiften.  
- Avslutande: Medlemmarna sammanfattar/avslutar arbetsuppgiften.  

 
De fem stadierna bildar en dynamisk process som gruppmedlemmarna ska ta sig igenom, steg 
för steg. Gränserna mellan stegen är flytande och viss överlappning förekommer. Gruppen kan 
få erfarenhet på ett eller flera stadier. Samtidigt kan de gå tillbaka till föregående stadium. För 
att gruppen ska gå vidare måste eleverna slutföra varje stadium. Skulle gruppen fastna på ett 
stadium kan processen ta tid och gruppen kan missa utförandefasen (Robbins et al., 2015). Det 
finns en risk att gruppen fastnar på processens inledande fas “formande” helt enkelt för att det 
tar tid att lära sig grundläggande regler om hur man samarbetar.  
 
För att bana väg för ett lyckat grupparbete bör lärare ta hänsyn till hur man organiserar arbetet. 
Gruppstorleken har betydelse för hur effektivt ett grupparbete blir och hur många medlemmar 
som är aktiva. Hammar Chiriac och Granström (2012) menar att optimala gruppstorlek är tre 
personer. Grupper större än sex personer hindrar produktivt grupparbete. Gillies och Boyles 
(2010) intervjuer av högstadielärare i Australien visar att grupper med ett jämnt antal 
medlemmar är att föredra, helst med gruppstorlekar på fyra personer. Men det är svårt att 
komma fram till ett enhetligt mått på hur man ska optimera storleken för grupparbete, ideal 
gruppstorlek pendlar mellan två och fem personer. Att hitta den rätta sammansättningen i en 
grupp bestående av elever med spridd kunskapsnivå är en utmaning. Målet med ett grupparbete 
är att få så många av eleverna som möjligt att, via samspel, förstå ämnet. Ändamålet kan ibland 
framstå som ouppnåeligt då det finns elever som vantrivs eller misslyckas i skolan. Enligt 
Sjödin (1991) medför gruppsammansättningen konsekvenser för gruppens produktivitet. 
Sammansättningen av elever påverkar i hög grad hur lyckat grupparbetet blir. Kombinationen 
av elever kan antingen hämma eller stimulera gruppens resultat, interaktion och process.  
 
En fungerande grupp består av ”homogena” deltagare. Att relatera till och vara kompatibel med 
minst en av de övriga medlemmarna verkar ha betydelse för elevernas trivsel och prestation. 
Sjödin (1991) undersökte i en annan studie hur deltagare i grupper med högpresterande 
respektive lågpresterande elever interagerade. I gruppen högpresterande elever kunde 
medlemmarna samarbeta och diskutera sig fram till en lösning. Däremot hade gruppen 
bestående av lågpresterande elever svårt att ge goda lösningsförslag. Därför undvek 
gruppdeltagarna att ödsla kraft på att komma fram till en lösning eller lära sig hur de andra 
försökte lösa gruppens samordnings- och kommunikationsproblem.  
 
I en studie utförd av Gillies och Boyle (2010) framkommer att i grupper bestående av fler pojkar 
än flickor tenderar pojkarna att interagera med varandra utan att involvera flickorna. Grupper 
med fler flickor och färre pojkar beter sig annorlunda. I sådana grupper lägger flickorna ner 
mycket tid på att diskutera med pojkarna och involvera dem i arbetet (Gillies & Boyle, 2010). 
Andra studier visar liknande resultat sett ur en könsaspekt på flickornas kommunikativa 
förmåga. Grupper som består av pojkar och flickor samarbetar bättre än enkönade grupper 
(Gillies & Boyle, 2010). Å andra sidan finns det studier som visar prestationslikheter vare sig 
grupperna består av pojkar eller flickor (Lei, Kuestermeyer & Westmeyer, 2010). Andra studier 
av grupper bestående av hög-, mellan-, och lågpresterande elever visar att oavsett 
prestationsnivå blir samtliga elever berikade av att arbeta i heterogena grupper (Lei et al., 2010) 
Att dela in eleverna inför ett grupparbete är ett svårt uppdrag. Fohlin et al. (2017) föreslår flera 
sätt för lärare att komponera grupper. Lärare kan välja att antingen bestämma på egen hand 
vilka elever som ska arbeta ihop, eller diskutera med eleverna och bejaka deras önskemål om 
gruppsammansättning och arbetskamrat. En tredje möjlighet är att överlåta grupperingen åt 



eleverna. Oavsett val måste läraren utgå från syftet med grupparbetet och ta hänsyn till 
produktiva och kontraproduktiva sociala processer. Hur uppgiften är formad har betydelse för 
grupparbetets framgång. Det är viktigt att uppgiften anpassas till ämnet och elevernas 
kunskapsnivå. Innan läraren startar grupparbetet måste eleverna förstå uppdraget och veta hur 
de ska gå tillväga för att nå målet. En dåligt preciserad uppgift påverkar elevernas motivation 
negativt. En dåligt utformad uppgift ökar risken att eleverna lägger tid och energi på saker som 
är irrelevanta för uppgiften och gruppens arbete.  
 
Aspekter på grupparbete 
 
Effektivt grupparbete har en positiv effekt på gruppens sociala samspel och elevernas lärande 
(Granström & Hammar Chiriac, 2012). Att välja ut och sätta ihop några elever i en grupp på 
måfå betyder knappast att ett samarbete kommer att fungera. Frågan som kvarstår är vad 
läraren kan göra för att skapa ett effektivt grupparbete. Utifrån en studie med två 
expertgrupper bestående av elever och forskare har man identifierat sex aspekter (A-F)  av ett 
lyckat grupparbete (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal, 2013).  
 

A. Organisation: Gruppstorleken ska vara tre elever per grupp och deltagarnas 
sammansättning homogen. Tid för att arbeta ostört är viktig. Läraren bär ansvaret för 
gruppstorlek och sammansättning, samt tid och utrymme för arbetet. 

B. Sätt att arbeta: För att klara av att fokusera på en uppgift krävs uthållighet, det vill säga 
eleven måste förstå syftet. Arbetssättet beror även på hur läraren strukturerar arbetet. 
Uppgiften som läraren tilldelar eleverna måste vara begriplig. Läraren måste skola in 
eleverna i att arbeta som grupp.  

C. Uppgift: Läraren delar ut uppgifter som är stimulerande, meningsfulla, avgränsade och 
utmanande.  Uppgiftens art ska vara formulerad så att den leder till arbete som grupp.    

D. Redovisning: Eleverna lär av andra gruppers prestationer. Därför förväntar de sig 
tillgång till redovisningar som är begripliga och fängslande. För att nå målet behöver 
gruppen träning i att sammanställa och presentera sitt arbete, men också förbereda sig 
inför en redovisning. 

E. Bedömning: Eleverna måste få veta hur läraren bedömer grupparbetets form och 
innehåll. Läraren tydliggör betygsättning och bedömning; Hur ser resultatet ut, vilken 
är individens respektive gruppens prestation?   

F. Lärarens roll: Läraren spelar en viktig roll för ett lyckat grupparbete. Under arbetet ska 
läraren vara tillgänglig för vägledning och stöd. 

 
Det tillfaller läraren att skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete. När läraren misslyckas 
med att ge tydliga instruktioner och målsättningar för gruppens arbete, dör en nödvändig och 
fungerande gruppdynamik. Läraren måste visa lärarskap och ledarskap (Granström & Hammar 
Chiriac, 2012). Lärarskap omfattar lärarens ämneskunskap och förmåga att stimulera lärande. 
Ledarskap omfattar lärarens kompetens att leda interaktions- och grupprocesser.  
 
Arbetssätt 
Kooperativt lärande (KL) är en arbetsmodell eller ett förhållningsätt, (Fohlin et al. (2017) där 
lärare strukturerar undervisningen utifrån samarbete i smågrupper. Eleverna arbetar med 
ömsesidigt beroende av varandra för att nå målen med en given uppgift. Arbetssättet utvecklar 
elevernas kunskap, färdighet och sociala förmåga samtidigt. Vid traditionellt grupparbete 
arbetar eleverna var för sig, de smiter undan, eller väntar ut tiden. Vid dåligt samarbete 



undviker eleverna att ta ansvar för att hjälpa varandra att nå gruppens mål. Vid bra samarbete 
sker interaktion mellan eleverna och deras handlingar blir stödjande (Fohlin et al., 2017). 
Eleverna ansvarar både för sig själva och de övriga i gruppen, de ber om hjälp och diskuterar 
med varandra. Kagan och Stenlev (2020) räknar upp några grundprinciper (1 - 5) som måste 
vara uppfyllda för att man ska kunna betrakta grupparbete som inriktat på samarbete. 
 

1) Positivt ömsesidigt beroende är en grundförutsättning för kooperativt arbete; individens 
arbete gynnar hela gruppen och gruppens arbete gynnar individen.  

2) Eget ansvar: Alla gruppmedlemmar tar ansvar för eget och gruppens lärande. Eleverna 
stöttar varandras strävan mot målet. 

3) Lika delaktighet: alla gruppmedlemmar är lika mycket involverade, de bidrar lika 
mycket och på lika villkor. 

4) Samtidig interaktion: alla gruppmedlemmar deltar aktivt och bidrar till lärprocessen. 
5) Reflektion: gruppen använder tid och verktyg för att diskutera gruppens processer och 

hur de når sina mål. Återkoppling från läraren på gruppens arbete är värdefull. Lärarens 
reflektioner över hur eleverna har utfört grupparbetet är viktig för effektivisering och 
vidareutveckling av gruppens arbete. 

 
Genom att följa planen kommer varje elev att utveckla ämnesrelaterade kvaliteter som 
argumentation, beskrivning och förklaringar. 
 
Att genomföra projekt 
Jag har genomfört ett utvecklingsprojekt under två veckor i en klass i årskurs 8. I klassen fanns 
det 22 elever. Eleverna fick arbeta i grupper enligt pusselmetoden, det vill säga enligt en 
kooperativ struktur som bygger på alla deltagares lika betydelse och delaktighet i gruppens 
arbete (Wedel, 2018). Varje elev ska bidra med sin del av uppgiften, och varje bidrag ska vara 
en förutsättning för att gruppen ska lyckas nå sina mål. Arbetet med pusselmetoden skapar ett 
ömsesidigt socialt beroende. Och kvaliteten hos det slutgiltiga resultatet är beroende av den 
enskilde elevens insats. Utvecklingsprojektets lektionsserie bestod av 6 lektioner à 50 minuter. 
Vi genomförde serien under två veckor. En lektion per vecka var förlagd i halvklass och de två 
övriga i helklass. Vi genomförde hela lektionsserien med grupparbete som arbetsform. Jag 
delade in eleverna i hemgrupper om fyra personer. Varje elev fick en del av materialet som hen 
måste läsa och sätta sig in i. Elever som fått samma material samlas sedan i tvärgrupper, s.k. 
expertgrupper, där de utbyter information. I expertgruppen blir de “experter” på sin del genom 
att diskutera och ställa frågor. Tillsammans ska medlemmarna i expertgruppen lära sig om 
ämnet. De ska också se till att alla har de kunskaper som man behöver för att vara experter i 
sina respektive hemgrupper. Experterna går sedan tillbaka till sina hemgrupper där de redovisar 
om sina respektive ämnen för de övriga medlemmarna i gruppen. När alla har redovisat sätter 
deltagarna ihop kunskaperna till en helhet som delarna i ett pussel.  
 
På skolan undervisar vi i block. Våra ämnen är fysik, kemi och biologi. I samband med 
undervisning av fysikaliska fenomen som ljud och ljus får eleverna lära sig om de sinnesorgan 
som man förknippar med fenomenen – människans hörsel- och synorgan. Eleverna fördjupar 
sig i vardera organs vanligaste åkommor och problem samt behandlingen av dessa. 
Undervisningen av sinnesorgan täcker kunskapsområden tagna ur centralt innehåll i Biologi 
(Skolverket 2019). Myndighetens förslag omfattar: Kroppens celler, organ och organsystem 
och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. samt Vanligt förekommande sjukdomar och 
hur de kan förebyggas och behandlas. 
 



Under första lektionen delade jag in eleverna i hemgrupper. Jag introducerade dem också i ett 
kooperativt arbetssätt. Eleverna tog del av syftet med grupparbetet och hur arbetsuppgiften var 
upplagd. Jag delade in uppgiften i fyra områden, A-D. Varje gruppmedlem fick varsitt område 
att arbeta med. A: Örats anatomi och funktion; B: Örats sjukdomar: öroninflammation, tinnitus, 
hörselnedsättning; C: Ögats anatomi och funktion; D: Synfel (närsynthet, översynthet, 
astigmatism), färgblindhet, grå starr och grön starr. Elever som blev tilldelade ett specifikt 
arbetsområde samlades i expertgrupper. Bland alla elever som skulle jobba med arbetsområde 
C - ögats anatomi och funktion - samlades en elev från varje grupp i en expertgrupp, 
expertgrupp C. Varje expertgrupp fick sig tilldelad eget material att arbeta med. Materialet 
bestod av instruktioner om arbetsprocessen samt information om ämnet. Förutom det utdelade 
materialet hade eleverna tillgång till lärobok, extra material och bilder på klassens Google 
Classroom plus externa källor på Internet. Eleverna fick först läsa in sig på ämnet på egen hand. 
Därefter fick de diskutera tillsammans och utbyta information och eventuellt komplettera 
varandras kunskapsluckor. När hela expertgruppen hade de kunskaper som de behövde för att 
vara experter i ämnet återgick de till sina respektive hemgrupper. Sammanlagt arbetade 
eleverna två lektioner i expertgrupperna. Min roll som lärare var att observera och utvärdera 
gruppernas aktivitet samt stötta och vägleda eleverna vid behov, i linje med vad man förväntar 
sig av ett typiskt lärarbeteende  
 
I hemgrupperna fick varje ”expert” redovisa sitt ämne. De övriga medlemmarna skulle lyssna 
och anteckna, samt ställa frågor till experten. Gruppen fick dessutom framställa en skriftlig 
inlämning med hela gruppens arbete. Enligt Wedel (2018; s. 197) kan resultatet av experternas 
arbete redovisas muntligt och/eller skriftligt. Jag valde att göra både och. Därutöver deltog jag 
i gruppernas muntliga redovisning. Varje redovisning tog drygt en lektion. Resten av 
lektionsserien ägnade vi åt att avsluta elevernas skriftliga inlämning. Eleverna fick strikta 
instruktioner om hur de skulle redovisa den skriftliga rapporten. De hade också fått 
instruktionen att hela gruppen ansvarar för den skriftliga rapporten. Den fick eleverna lämna in 
först då alla hade tagit del av och godkänt vad de andra i gruppen hade skrivit. Som en 
uppföljning av elevernas förståelse av arbetet avslutade vi lektionsserien med en multiple-
choice quizz med frågor om arbetsområdena A-D. Slutligen utförde eleverna en enkät om hur 
de upplevde grupparbetet.  
 
När alla i gruppen kunde förklara och beskriva alla de fyra olika delområdena, vilket också var 
målsättningen med grupparbetet, var gruppen klar. Då varje gruppmedlem endast har en del av 
materialet som behövs för att klara av uppgiften och allas olika delområden måste kombineras 
för att gruppen ska uppnå målen, måste eleverna dela information och stödja varandra. 
 
För att försäkra mig om att alla gruppmedlemmarna hade lärt sig de olika delarna bedömde jag 
arbetet individuellt och gruppvis. Den individuella bedömningen var baserad delvis på resultatet 
från quizzen, och delvis på den muntliga presentationen i gruppen. Jag bedömde även hela 
gruppens prestation. Bedömningen baserade jag på alla gruppmedlemmars sammanlagda 
resultat från quizzen samt den gemensamma skriftliga rapporten. Tanken med att ha individuell 
bedömning är att stärka elevernas ansvarstagande. Annars finns risken att några lever åker 
snålskjuts på kamraternas arbete. Den gruppgemensamma bedömningen har till syfte att stärka 
elevernas syn på samarbete. Deras stödjande av varandras lärande gör att den enskilde eleven 
upplever gruppens gemensamma ansträngning som positiv, även om man upplever vissa 
individuella insatser som mindre lyckade. (Fohlin et al., 2017). 
 
Metoder att samla data 
 



För att besvara mina frågeställningar har jag samlat data genom enkät, elevintervju, observation 
och grupparbete. Enkät är en vanlig metod för insamling av data. Förtjänsten med enkäter är att 
man kan nå en stor undersökningsgrupp. Enkäten som eleverna besvarade bestod av 13 frågor. 
I tolv av dessa skulle eleverna markera svaren på en femgradig skala, då 1 = instämmer inte alls 
och 5 = instämmer helt. Eleverna fick välja det alternativ som stämmer bäst med deras 
upplevelse av kooperativt grupparbete. Den sista frågan var en öppen fråga och gav eleverna 
möjlighet att utveckla sina upplevelser och tankar kring arbetssättet mera djupgående. Enkäten 
gjordes anonymt via Google Formulär. Intervjuer är en metod som lämpar sig om man vill nå 
djup förståelse på individnivå. Man kan tyvärr missa vissa typer av svar när man använder 
enkäter (Backman, et al. 2012). Vid intervjuer får den intervjuade möjlighet att utveckla sina 
svar och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuer som datasamlingsmetod kan vara 
arbetsam och tidskrävande. En strukturerad intervju har formen av utfrågning och påminner 
om enkäter då respondenten svarar på frågor med korta svar. Semistrukturerade intervjuer utgår 
från ett antal förbestämda frågor men respondenten har frihet att besvara frågorna som hen 
behagar. I ostrukturerade intervjuer är utgångspunkten ett antal tematiska frågor kring vilka 
samtalet kretsar. Respondenten svarar genom att framföra egna synpunkter. Det är vanligt att 
respondenten svarar på följdfrågor. En blandning av semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer är att föredra då man kan styra intervjun med förbestämda frågor samtidigt som 
respondenten kan utveckla sina tankar och påverka samtalets riktning och djup. För att förstå 
elevernas bild av den valda arbetsmetoden har jag använt semistrukturerade intervjuer. Jag 
utgick från ett antal frågor som låg till grund för och stödde intervjun. Trost (2010) menar att 
intervjufrågor ska vara öppna, ta upp det tänkta intervjuämnets innehåll och ge stöd för 
intervjun. Jag utgick från bestämda intervjufrågor samtidigt som jag lät eleverna utveckla sina 
svar. De besvarade frågorna hur utförligt eller kortfattat de ville. Samtalen flöt på i lugnt tempo 
och samtliga deltagare fick utrymme att utveckla sina svar.  
 
Gruppkompetens: Observation  
Under grupparbetet observerade jag elevernas arbete. Observationerna bestod mestadels av 
korta minnesanteckningar i punktform. 
 
Gruppkompetens: Quizz 
För att följa elevers lärande genomförde jag i slutet av lektionsserien en multiple-choice quiz 
via Google Formulär. Varje fråga var kopplad till ett antal poäng. Man kunde som mest få 80 
poäng. Quizen var självrättande och eleverna kunde efter avslutad session se och jämföra sina 
resultat. Eleverna arbetade i grupper enligt pusselmetodens kooperativa struktur. Varje elev 
fördjupade sig i ett av arbetsområdena A-D. Därefter redovisade eleverna sina respektive 
arbetsområden för de övriga i gruppen. Varje grupp bestod av fyra eller fem elever. När alla i 
gruppen hade redovisat sina uppgifter och tagit del av de andras arbete genomförde de en multi-
choice quizz där de besvarade elva frågor. För varje fråga kunde man få 5, 10, eller 15 poäng. 
Som mest kunde man få 80 poäng. Frågorna var fördelade på arbetsområdena A och D, det vill 
säga syn- och hörselorganets olika delar och funktioner, samt organens vanligaste åkommor 
och problem. Resultaten från quizen visar att det genomsnittliga värdet för hela klassen var 66,4 
poäng. Poängens spridning för samtliga elever var mellan 40 som minsta och 80 som högsta 
poäng. Grupperna 1 - 3, hade höga genomsnittsvärden på quizen, (71 resp 70 poäng). Grupperna 
4 - 5 hade något lägre genomsnittspoäng än hela klassen, (59 resp 62,5 poäng). En jämförelse 
mellan alla gruppers genomsnittliga värden och värdet från samtliga elever i klassen visar en 
jämn och relativ hög poängfördelning.  
 
Fördelningen av antal elever per poäng ligger i ett intervall mellan 40 - 80 poäng. Hälften av 
eleverna fick höga poäng. En tredjedel hade medelhöga poäng. Tre elever fick de lägsta 



poängen. Fördelningen visar att alla elever blev godkända. Elevernas kooperativa grupparbete 
har varit framgångsrikt vad gäller elevers lärande. Resultatet visar en jämn poängfördelning 
och förväntad spridning. Resultatet visar vad man kan förvänta sig bland annat på grund av 
urvalet av respondenter.  
 
Gruppkompetens: Elevenkät 
För att ta reda på hur eleverna upplevde grupparbetet och ett kooperativt arbetssätt utförde 
eleverna efter avslutad lektionsserie en skriftlig enkätundersökning där eleverna fick välja det 
alternativ som stämde bäst med deras upplevelse av grupparbetet. Enkäten bestod av 13 frågor 
och eleverna (19 st) svarade anonymt. De första enkätfrågorna, Q1-Q4, var av generellt slag. 
Syftet var att ta reda på elevernas allmänna hållning till grupparbete och enskilt arbete. Av de 
tillfrågade eleverna ville många arbeta med andra (Q1). Men lite mer än hälften (53%) av dem 
undvek att ta ställning för eller emot att arbeta på egen hand. Däremot var det fler som hellre 
arbetar med andra (Q2): 47% respektive 11% av eleverna instämde delvis eller helt med att de 
föredrar att arbeta med andra. Fyrtiotvå procent av eleverna undvek att ta ställning till om de 
föredrar att arbeta med andra. För övrigt tycker eleverna att de lär sig bättre när de arbetar 
tillsammans med andra än när de jobbar enskilt (Q4): 47% respektive 11% håller delvis eller 
helt med att de lär sig bättre tillsammans med andra. Siffrorna speglar några resultaten från Q3 
där 32% respektive 5% av respondenterna tyckte annorlunda, delvis eller helt, att man lär sig 
bättre ensam. Tillsammans visar dessa resultat att eleverna hellre arbetar och lär med andra än 
på egen hand.  
 
Enkätfrågorna Q5-Q12 var inriktade på att ta reda på elevernas bild av det studerade 
grupparbetet och pusselmetoden. Den första frågan, Q5, handlade om hur eleverna upplevde 
lärarens instruktioner gällande gruppuppgiften och arbetsgången. Majoriteten av de tillfrågade 
tyckte att instruktionerna var tydliga: 47% höll definitivt med, medan 26% höll delvis med. 
Alla respondenter upplevde att instruktionerna var tydliga. Emellertid undvek några elever 
(26%) att ta ställning till frågan om instruktionens tydlighet. Många elever, 63% eller (12 st) 
hade bra upplevelse i sina hemgrupper och tyckte att de arbetade fokuserat (Q6). Däremot var 
det något färre personer som tyckte att expertgruppen fungerade optimalt (Q7). Detta var också 
något jag själv observerade när eleverna var samlade i expertgrupper. Vissa elever visade en 
tendens att undvika interaktion med de övriga i expertgruppen. Detta kan man bland annat 
skönja av svaren från två elever (11%) som i svar till Q9 hade angett vissa svårigheter med att 
be om hjälp från andra i gruppen. Denna tendens avtog för det mesta när eleverna återkom till 
sina hemgrupper. Majoriteten av eleverna svarade att det gick bra att be om hjälp eller att hjälpa 
andra med arbetsuppgiften (Q8-Q9). Många elever tyckte att det gick bra att redovisa uppgiften 
för de andra i hemgrupperna (Q10).  
 
På de två sista enkätfrågorna, Q11-Q12, svarade en respondent att hen varken lärde sig något 
nytt genom att samarbeta med andra, eller vill arbeta så här. Det är oklart om svaren kommer 
från en/samma respondent. De flesta elever instämmer emellertid helt eller delvis med att de 
lärde sig något nytt och föredrar att arbeta i grupp enligt pusselmetoden. Det finns ett mönster 
i elevernas svarsalternativ. Majoriteten av eleverna svarar positivt och instämmer delvis eller 
helt med påståendena i enkäten. På några frågor tar några elever en neutral position genom att 
varken instämma eller ta avstånd. Dessa utgör som högst 26% av eleverna (Q5), annars är 
siffran lägre. Många elever instämmer med enkätfrågorna Q5-Q12. Resultaten visar att de flesta 
eleverna var positivt inställda till arbetssättet och att det gick mestadels bra att samarbeta med 
andra inom gruppen. 
 



Den sista frågan i enkäten (Q13) var en öppen fråga och gav eleverna möjlighet att utveckla 
sina åsikter om grupparbetet. Frågan var: vad gick bra under grupparbetet? Vad gick dåligt? 
Överlag var svaren positiva. Många upplevde som positivt att det gick bra att samarbeta och 
dela information. Exempelvis skrev två av eleverna så här: “Jag tycker att allt gick bra på grund 
av att alla delade med sig av information, fakta och alla fokuserade på sitt jobb”. Några positiva 
röster om hem- och expertgrupperna: “Vi jobbade bra och fick klart allt i tid men det var en i 
vår hemgrupp som gjorde klart sin lite sent så då blev jag lite stressad men annars gick det bra. 
Expertgruppen var superbra!” Det fanns också kritiska röster, bland annat om att samarbetet 
var svårt i hem- eller expertgrupper. Andra upplevde en viss stress och klagade över att tiden 
för grupparbetet var begränsad: “Expertgrupperna gick mycket bra, men huvudgrupper gick 
sådär med presentationer och effektivt jobbande.” 

 
Åsikter: djupintervju 
Min intervju med två elever skedde efter avslutat grupparbete och enkätundersökning. I första 
skedet ville jag ta reda på elevernas syn på att arbeta i grupp tillsammans med andra, samt vad 
de anser vara ett bra samarbete. Båda deltagarna var positiva till att arbeta i grupp. Den ena 
eleven tittade på grupparbete som en process, medan den andra pratade om vikten att få till ett 
bra samarbete inom gruppen för att slutresultatet skulle bli bra och alla bli nöjda. 
 
Elev1: Det är roligt om man får ett bra samarbete. Det beror också på med vem man hamnar 
med. Till exempel hamnar man med någon man inte är bra vän med än så blir det svårt att 
samarbeta. Men om det blir ett bra samarbete blir det roligt, det blir som ett spel att man följer 
regler, att man måste göra den här uppgiften för att helheten ska bli något bra för då vinner man. 
Elev2: Jag instämmer. Jag tycker också att till skillnad från när man ska skriva prov blir man 
nervös medan när man arbetar tillsammans är det ett arbete som bedöms under tiden. Det är en 
process. Det känns inte lika nervöst som med prov. Man ska fortfarande prestera bra men inte 
på samma sätt som vid ett prov. 
 
Informanterna hade något skilda men kompletterande åsikter om vad de anser vara ett bra 
samarbete: å ena sidan leder ett positivt samarbete och ömsesidigt beroende till underlättande 
av grupprocesser. Å den andra sidan leder ett gott samarbete till kritiskt tänkande där man 
reflekterar över sin egen förståelse och tar vara på andras förmåga att lösa problem. 
 
Elev1: Att man kan prata, man har bra förståelse i gruppen om vad man ska göra och vad man 
arbetar med. Ingen blir liksom rädd att fråga om hjälp. 
Elev2: Man får spåna idéer tillsammans. Hade man gjort arbetet själv då hade man gjort som 
man själv vill ha det men när man jobbar med andra måste man dels tänka på annat sätt. Dels 
tar man bitar från alla och spånar det tillsammans. 
 
Just grupprocesser var något som informanterna nämnde som något som potentiellt kunde ha 
kan ha negativ inverkan på ett framgångsrikt samarbete. Konflikter kan uppstå mellan 
gruppmedlemmar, eller så anser man att vissa undviker att bidra till det gemensamma arbetet. 
Detta var några av de saker som eleverna nämnde som avgörande för ett lyckat grupparbete. 
 
Elev1: Personkemin, alltså personer som inte kan samarbeta, eller kommer med kommentarer 
som inte har med saken att göra. Istället för att hjälpa varandra framåt blir man kritiserad eller 
någon som vill bestämma och säger att det ska vara så här och inte så där. Eller någon som vill 
inte ändra hur de tänker för att arbeta tillsammans med andra. 
Elev2: I grupper där man inte känner varandra, eller där vissa inte gör så mycket arbete, är det 
vanligt att en person drar hela lasset och gör det mesta av jobbet. 



 
Läraren övergick till att samtala om den specifika arbetsmodellen, pusselmetoden. Ingen av de 
tillfrågade eleverna hade tidigare arbetat enligt modellen. De fick berätta hur de upplevde 
arbetsmodellen, vad de tyckte om expert- och hemgrupperna, vad som fungerade bra och vad 
som var mindre bra. I likhet med svaren från enkäten var informanterna genomgående positiva 
till arbetssättet. Även här tog informanterna upp det som några elever hade påpekat i 
enkätundersökningen, att några valde att stå utanför det gruppbaserade arbetet. Annan kritik 
som också framkom var att tiden för arbetet var begränsad.  
 
Elev1: Metoden fungerade bra men jag tyckte att vi inte fick tillräckligt mycket med tid. I min 
expertgrupp var det två stycken som jobbade med varandra medan alla andra jobbade enskilt. 
Det blev inte något riktigt bra samarbete som det kunde ha blivit. Hade vi mer tid och hade vi 
övat oss innan hade det kanske fungerat bättre. I hemgruppen jobbade vi däremot bra, i alla fall 
i min grupp fokuserade vi väldigt bra. Det var lättare att förklara för varandra och be om hjälp. 
Hade vi mer tid så hade åtminstone jag kunnat prestera bättre på quizen.  
Elev2: Vår expertgrupp fungerade jättebra. Vi alla såg till att fråga varandra, att det rullade på 
för alla och att hjälpa varandra. Jag tyckte det var en bra grej med pusselmetoden att man har 
en hemgrupp som har olika delar och man går till expertgruppen där alla har samma del och 
man snackar ihop sig, tar reda på fakta tillsammans, och sedan går man tillbaka och presenterar 
i hemgruppen. Jag tycker att det var en bra metod. 
 
Jag undrade hur eleverna bemötte kamrater som avstod från att engagera sig i arbetet. Jag 
frågade också om deras syn på att en elev utsattes som gruppledare. 
 
Elev1: Vi hade inga sådana problem i våran (hem-)grupp eller så. Jag hade glömt en liten grej 
i rapporten men vår gruppledare hjälpte till och fixade det. Alla hjälptes åt liksom. I min 
hemgrupp fungerade det så pass bra så en gruppledare behövdes inte riktigt. För alla gjorde det 
de skulle och alla var färdiga med sina uppgifter samtidigt. När inlämningsrapporten var 
färdi2gskriven läste vår gruppledare hela texten och sade att den såg bra ut.  
Elev: Inte att någon inte bidrog. Det enda var när två personer som jobbade tillsammans på en 
och samma uppgift, när de var klara så tittade de på klipp på youtube kring ämnet, vilket inte 
var fel men jag tyckte att de störde lite grann och jag och de andra i gruppen sa till dem att de 
skulle skärpa sig. Annars var det inget mer.  
 
Samtalen fortsatte med att informanterna talade om de tyckte att de hade tillägnat sig ny 
kunskap genom att arbeta enligt pusselmetoden. De berättade också om hur de upplevde 
redovisningen inom hemgrupperna, både den muntliga och skriftliga.  
 
Elev1: Jag känner att jag kunde mer efter presentationen än vad jag kunde innan. Jag lärde mig 
till exempel mer om tapparna och stavarna i ögat. Jag visste vad de hette innan men inte riktigt 
vad de gör. Eller till exempel hur ljud kommer in i örat. Det känns att jag kan mer detaljerat om 
dem nu än vad jag gjorde innan. Eftersom i min hemgrupp jobbade vi fokuserat så lyssnade vi 
noga och ställde frågor till den som presenterade när den personen var färdig med sin 
presentation, eller räckte upp handen och frågade om vi inte förstod någonting. Så det fungerade 
bra i min hemgrupp, både när jag presenterade och också när de andra i gruppen presenterade.  
Elev2: Jag också känner samma sak. Jag känner det var bra mängd med folk som man 
presenterade för, man kunde prata mer fritt och ha ögonkontakt. Det blir mer nervöst om det 
var större grupp man skulle presentera för. Jag tycker också att gruppen i sig var bra på att 
lyssna och anteckna. Nej, jag tyckte det gick bra. Det var bra att läsa andras texter innan 



rapporten lämnades in för man förstår bättre hur de (andra) tänker och uppfattar ämnet. Man 
hittar nya perspektiv att titta på saker, typ.  
 
Jag frågade informanterna om deras tankar angående gruppindelningen. Något oväntat tog de 
upp gruppsammansättningen utifrån en könsaspekt. Hemgruppen där elev 1 ingick i bestod 
enbart av flickor medan elev två ingick i en blandad grupp med både pojkar och flickor. Jag 
hade ignorerat könsaspekten vid gruppindelningen och helt enkelt delat in eleverna utifrån deras 
kunskapsnivå. Informanterna menade att en blandad grupp är att föredra.  

 
Elev1: Jag var i en bra tjejgrupp. Jag tror att det hade varit skillnad om det var en grupp med 
bara killar i. De, i alla fall vissa killar i vår klass, skulle inte arbeta lika mycket som alla andra. 
Istället skulle de jobba mer med varandra och det skulle inte bli lika bra arbetsflöde. Är 
grupperna blandade brukar tjejerna mana på killarna att arbeta mera. 
Elev2: Jag tror att blandade grupper är bra. Jag har märkt när killarna är med varandra är det 
väldigt slappt, de sitter och pratar och inte fokuserar på arbetet. Om man har blandad grupp 
tjejer och killar är killarna kanske mer villiga att delta i arbetet. 
Intervjupersonerna frågades också om mina insatser som lärare under arbetets gång. Jag ville 
ta reda på om de tyckte att jag var tydlig med mina instruktioner om arbetsgången och syftet 
med uppgiften. Jag undrade också om de tyckte att de fick tillräckligt med stöd och vägledning 
under tiden de arbetade med uppgiften.  
 
Elev1: Din gruppindelning var bra. Det kändes genomtänkt.  Du gav oss ett gäng papper med 
fakta. Det fanns också annat material på Classroom. Du delade också ut papper med tydliga 
instruktioner om hur vi skulle arbeta och vad vi skulle ha med i rapporten.  
Elev2: Jag tycker att du var väldigt tydlig med hur vi skulle jobba enligt metoden. Du hade gjort 
en powerpointpresentation där du visade arbetsprocessen med hemgrupperna och 
expertgrupperna. Du hade också med en tabell där du visade vilka som skulle jobba med vem i 
hemgrupperna och i expertgrupperna. Jag tyckte att det underlättade för många att förstå. Du 
förklarade också vilka lektioner man skulle arbeta i expertgrupperna och vilka i hemgrupperna. 
Under arbetet så jobbade vi i gruppen så här att om någon behövde hjälp så försökte vi hjälpa 
till men om man behövde dubbelkolla något eller inte förstod bad vi dig om hjälp. Jag upplevde 
att vi i gruppen såg till att komma fram i arbetet och försökte lösa uppgiften själva. Dessutom 
gick du runt till grupperna och kollade hur det gick med arbetet. 
 
Som avslutande kommentar fick de intervjuade lämna ett omdöme om de tycker att 
arbetsmetoden ska användas i NO-undervisningen, varpå de svarade följande:  
 
Elev1: Ja, det tycker jag. Det skulle fungera väldigt bra om vi arbetade på det här sättet igen 
som vi har gjort, bara man får längre tid på sig.  
Elev2: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tyckte om pusselmetoden. Expertgrupperna var bra, det 
är som när man tränar inför prov med kompisarna.  
 
Som jag tidigare har påpekat är medlemmarna i den analyserade gruppen positiva till att arbeta 
enligt pusselmetoden.  
 
Sammanfattning av resultatet 
I jakten på en fungerande metod för grupparbete har jag stött på Kollektivt lärande (KL), till 
exempel i Biologi. Det är ett pedagogiskt tillvägagångssätt för att lära ut ämnesinnehåll och 
social förmåga. KL är samtidigt strukturerad utifrån samarbete mellan elever i små grupper 
(Fohlin et al., 2017). Inom KL organiserar läraren arbetet utifrån strukturer som bildar en ram 



för arbetsprocessen och samarbetet mellan eleverna. Pusselmetoden är en sådan struktur. Den 
bygger på alla gruppmedlemmars delaktighet och ansvarstagande för att nå ett gemensamt mål. 
Metodens framgång är beroende av ömsesidig interaktion mellan medlemmarna (Wedel, 2018). 
Min undersökning har resulterat i kunskap om grupprocesser. Läraren måste vara medveten om 
de olika stadier och grupprocesser som slår igång redan vid gruppbildningen (Robbins et al., 
2015). Grupprocesser uppstår så fort två eller fler individer samlas för att arbeta mot ett 
gemensamt mål. Individernas möten kan vara av godo eller ondo för hur ett grupparbete 
fortskrider. Det är svårt att sätta ihop några individer i en grupp och förvänta sig att de ska 
samarbeta utan motsättningar. Att arbeta i grupp är en dynamisk process. På väg mot konsensus, 
ömsesidigt beroende och samverkan genomgår gruppen flera stadier. Medlemmarna måste 
komma underfund med hur de ska förhålla sig till varandra och uppgiften (Robbins et al., 2015). 
På sin väg mot en samstämmighet passerar gruppen kritiska punkter. Konflikt och polarisering 
mellan gruppens medlemmar kan uppstå som ett resultat av att eleverna är både ovana och 
oförmögna att samarbeta. Den negativt upplevda grupprocessen som några elever anmärkte på 
i min intervju och enkät, framför allt i expertgrupperna, vittnar om detta faktum. Om konflikter 
blir bestående blir samarbetet lidande. Detta medför i sin tur att ett negativt ömsesidigt beroende 
uppstår. Till skillnad från arbetet i expertgrupperna upplevde de flesta eleverna att samarbetet 
flöt på i hemgrupperna. Anledningen är att redan då var eleverna trygga i hemgrupperna. 
Eleverna var förbi konfliktstadiet och de kände till sina respektive roller och vad som 
förväntades av dem (Robbins et al., 2015). Resultaten visar att elevers lärande och upplevelse 
av den ”nya” arbetsformen är positiva. Det finns två frågor att beakta. Den första frågan är 
kopplad till graden av elevernas lärande. Både quizen och enkätundersökningen skedde direkt 
efter avslutad lektionsserie, det vill säga vid en tidpunkt då eleverna hade kunskaperna färska i 
minnet. Det hade varit intressant att genomföra quizen eller annat liknande test ett par veckor 
efter avslutat grupparbete. På så sätt skulle man få veta om de förvärvade kunskaperna är 
bestående eller kortlivade. Resultat från enkäten och quizen visar att eleverna har förvärvat ny 
kunskap, men frågan om exakt “hur” det går till förblir obesvarad.   
 
Slutsats 
Sett från lärarens perspektiv ligger utmaningen med kooperativt grupparbete i att förhålla sig 
både kritisk och positiv till den metod man väljer. Fyra punkter nedan anger nödvändiga men 
knappast vanliga egenskaper i lärarens och elevernas beskrivningar.  
 
 

• Många söker ett enhetligt mått på optimal gruppstorlek. Antalet varierar mellan tre och 
fem personer. Storleken påverkar gruppens effektivitet. I större grupper måste varje 
medlem förhålla sig till fler individer, vilket i sin tur komplicerar gruppens interaktion. 
En free-rider effekt uppstår i stora grupper och försvårar produktiva grupprocesser.   

• Eleverna måste förstå syftet eller målet med uppgiften som ska vara meningsfull, 
begriplig, hanterbar samt leda till arbete som grupp.  

• Elever förväntar sig att redovisningar ska vara begripliga och intressanta. Eleverna 
måste dessutom få reda på hur läraren bedömer grupparbetets form och innehåll.  

• Lärarens roll i organisation och genomförande av grupparbetet avgör om resultatet blir 
lyckat.  

 
Många av kriterierna avgör om ett grupparbete blir framgångsrikt. Med ett kooperativt 
arbetssätt sker kunskapsutveckling och socialt samspel (Fohlin et al., 2017). Fördelen med 
kooperativa arbetssätt är att ramarna för arbetsföljden redan är etablerade. Exempelvis bygger 



pusselmetodens struktur på allas lika stora betydelse för gruppens arbete. Varje elev bidrar med 
sin del av ämnet och varje bidrag är viktig för att gruppen ska lyckas med arbetet. Eleverna 
arbetar på samma sätt för ett gemensamt mål, vilket skapar ett ömsesidigt socialt beroende 
(Wedel, 2018). Flera forskningsrön belyser vikten av kommunikation och samarbete som 
centrala för elevernas kognitiva utveckling. Lärare bör distansera sig från lärarledd 
undervisning. I stället kan lärare närma sig en lärandemiljö som präglas av dialog och 
samarbete, där eleverna känner sig delaktiga och utövar inflytande på undervisningen. Att utöka 
min förståelse för den här typen av undervisning har legat till grund för mitt utvecklingsarbete. 
Jag har arbetat utifrån ett kooperativt synsätt för att etablera fungerande grupparbete. 
Genomförandet har givit mig en fördjupad och nyanserad bild över grupparbete som arbetssätt. 
Att organisera och genomföra ett lyckat grupparbete kräver minutiös planering och 
förberedelse. Tack vare min studie har jag blivit medveten om viktiga grupprocesser som 
inverkar på kvaliteten i interaktionen mellan lärare och elever. Som lärare bör jag vara 
uppmärksam på exempelvis noggrann planering av arbetsuppgiften, god gruppsammansättning, 
eller övningar i att arbeta i grupp. Tanken är att jag kommer att implementera metoden i min 
NO-undervisning. Men innan jag implementerar pusselmetoden måste jag utföra vissa 
justeringar, exempelvis bör eleverna öva sig på att använda metoden. Fördelen med 
pusselmetoden är att man kan använda den i alla skolämnen.  
 
Epilog 
 
Läraren ställs inför ett klassiskt problem att balansera ett demokratiskt arbetssätt mot förmågan 
att undervisa i demokrati. Detta gäller oavsett ämne. Naturvetenskapliga ämnen har en 
utmanande hög abstraktionsnivå. Så för att hantera situationen skapar många lärare en egen 
praxisteori, i princip någonting som fungerar i förhållande till eleverna. Om eleverna accepterar 
lärarens praxis är allt OK. Under processen lär läraren en subjektiv modell för samarbete. Sedan 
ger samarbetet – det sociala samspelet - kunskapsutveckling och social kompetens. Lärarens 
framväxande praxisteori skapar ömsesidigt beroende mellan lärare och elev, kanske särskilt i 
förhållande till demokratiuppdraget. När läraren förankrar sin praxisteori hos eleverna kan det 
uppstå spänningar, mest uppenbart i interaktionsmönstret (vem kommunicerar med vem). 
Eleven kan utveckla mentala processer för hur hen hanterar personliga erfarenheter. Hen 
prioriterar undervisning som anknyter till egna erfarenheter av t ex studiebesök. Vid 
laborationer kan elever vara kreativa. Med naturvetenskapliga begrepp kan eleven utvärdera 
skillnaden mellan design, process, mål och resultat Vilken roll spelar personlighet och 
intelligens i en pedagogisk process för att jämka samman lärarens och elevernas önskemål.  
 
Personlighet är en individuell faktor och intelligens är en kollektiv egenskap. Individuella 
värden omfattar eget ansvar och reflektion. Kollektiv värden avser ömsesidigt beroende, 
delaktighet och interaktion. Men frågan är om man kan tala om integration mellan demokratiskt 
som ömsesidigt socialt beroende beteende och ämneskunskap i form av tinnitus, öra, starr, öga. 
Balansproblematiken innebär att klassen antingen skapar egna rutiner och regler eller följer 
lärarens praxisteoretiska anvisningar. 
 
Man kan kombinera och jämföra två strukturer (inklusive analytiska begrepp) på individ och 
gruppnivå. Gruppdynamiska kollektiva aspekter omfattar Formande, Stormande, Normerande, 
Utförande, Avslutande. Individuella lärandeprocesser omfattar konkret erfarenhet 
(studiebesök), reflekterande observation (föreläsning), aktivt experimenterande (laborationer) 
och abstrakt begreppsbildning (hög abstraktionsnivå i NO ämnen). 
 



Om man kombinerar kollektiva resurser att leda grupparbete med individuella lärandeprocesser 
blir utfallet följande. 
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Frågor 
 

• Nämn några faser i gruppbildningsarbetet! 
• Kommentera elevernas upplevelser och erfarenheter av grupparbete! 
• Vilka är likheterna-skillnaderna mellan pusselmetoden och kooperativt lärande? 
• Vilken gruppbildningsprincip (1 - 5) är viktig – Motivera! 
• Vilken datainsamlingsmetod är bäst? 
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Samarbete och lärande i Teknik 
 
Niklas Selander 

 
Positiva förväntningar leder ofta till positiva resultat. Att beskriva en arbetsprocess är ofta lika 
viktigt som att analysera ett resultat. Grupparbete, delaktighet och motivation är några 
grundläggande element i en sådan värdering. Detsamma gäller begrepp som samarbete, ansvar 
och sociala färdigheter. Gruppens liksom individens utveckling samt metoder för lärarlett 
grupparbete är angelägna mål vid pedagogiska utvecklingsarbeten. Målet för lärarlett och 
självgående grupparbete är dubbelt: dels ska subjektet/eleven lära sig ämneskunskap och den 
pedagogiska metoden ska ge personlig utveckling. Likaså ska eleven bidra till didaktisk och 
kollektiv verksamhetsutveckling. Om målet med en verksamhet är att skapa inre (individuell) 
och yttre (grupp) framgång föreslår författaren att man använder kollektivt lärande som ett 
instrument. För att ett verksamhetssystem ska fungera måste det förutom en didaktisk metod 
finnas tydliga roller, så kallad arbetsfördelning. Författaren anlägger ett perspektiv på 
gruppmedlemmarnas motivation. När gruppdeltagarna fungerar tillsammans är samverkan 
ofta resultatet av individuella initiativ, mer än lärarens ledarskap.  Kraft, arbete och effekt är 
exempel på några vetenskapliga tekniktermer. För att bedöma effekten av lärarens 
pedagogiska instrument, dvs information om formerna för samarbete, måste man utöver 
arbetsdelning ta i beaktande målet med verksamheten. Ofta måste man följa etablerade regler 
och rutiner utifrån det institutionellt tryck som man finner på varje arbetsplats. Vad andra 
människor anser kan vara irrelevant, men lärarens pedagogiska plan för 
verksamhetsutveckling måste få stöd. Vid den beskrivna typen av verksamhetsutveckling når 
man en punkt när man måste utvärdera (mål-resultat) och sambandet mellan arbetsprocess 
(kollektivt lärande) och resultat. Frågan kvarstår: Lär sig eleverna att samarbeta kring 
vetenskapliga begrepp och/eller lär de sig Teknik. 
 

Syfte 
I drygt ett år har jag arbetat som tekniklärare. Mina KPU-studier kommer att komplettera min 
ämnesbehörighet i Teknik som jag har som ingenjör. Mitt första år som lärare bestod av 
traditionell lärarledd lektionsundervisning med fokus på enskilda lektioner och individuella 
avgränsade aktiviteter. Jag använde en undervisningsmetod som ger en stabil utvecklingsmiljö 
och goda resultat. Under VFU perioden genomförde jag ett projektarbete i Teknik. Syftet var 
att utveckla mig själv och lära mig att använda grupparbete som arbetsform.  

I det aktuella utvecklingsarbetet studerar jag hur delaktiga eleverna är i praktiska och teoretiska 
moment i Teknik. Eleverna får arbeta i grupp utifrån principer för kooperativt lärande (Johnson 
& Johnson, 2017; Slavin, 1980). Jag vill också undersöka hur högpresterande elever, som 
självgående individer löser uppgifter, och lågpresterande mindre självgående elever skattar sin 
och andras medverkan. Graden av delaktighet påverkar både hur mycket eleverna lär och hur 
motiverade de är. Det är även viktigt att uppmärksamma vilken tilltro eleven har på sin egen 
förmåga och vad lärare har för tilltro till elevens förmåga att bidra i en gemensam uppgift. (Röj-
Liindberg & Wikman, 2001; Giota, 2002).   



Tanken var att jag skulle tillämpa undervisning med stöd i teorier kring kooperativt lärande 
(Slavin, 1980). Vid sådant lärande arbetar eleverna i små grupper och får erkännande utifrån 
hela gruppens prestation. Uppgifterna är utformade efter fem grundläggande element för 
kooperativt lärande; (1) gruppens medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra, (2) eleverna 
samarbetar i gruppen, (3) det finns ett individuellt ansvar, (4) sociala färdigheter stöder 
gruppens arbete samt (5) gruppens utveckling står i centrum (Johnson & Johnson, 2017). 

För att elevernas lärande skall bli framgångsrikt behöver gruppen kunskap i metoder för 
lärarlett grupparbete. I det här utvecklingsarbetet önskar jag forma grupper som lyckas med att 
driva kooperativt lärande (Johnson & Johnson, 2017; Slavin, 1980). Tanken är att lärare och 
elever genomför lärarlett grupparbete med hög elevaktivitet. Ett stort antal elever ska vara 
delaktiga i arbetet. Jag vill undvika att endast en eller ett par elever sätter agendan för hela 
gruppens framgång (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017). Syftet är således att, 
grundat i de fem principerna för kooperativt lärande, genomföra ett utvecklande teknikprojekt. 
Uppgiften är utformad enligt följande: Det finns instruktioner som är tydliga med uppgifter 
som utgår från beroenden mellan gruppens medlemmar. Elevernas individuella ansvar är 
tydligt, och läraren agerar och assisterar eleverna så att gruppen utvecklar både individuella och 
sociala färdigheter. Samarbete är ett måste för att gruppen ska bli medveten om hur de utvecklar 
verksamheten. Varje gruppmedlem behöver hjälp med att utvärdera sin egen och gruppens 
lärande och effektivitet.   

Bakgrund 
Jag har studerat hur elever fungerar då man tillämpar samarbete i ett projektarbete i Teknik. 
Syftet är att visa hur man skapar delaktighet bland elever. Delaktigheten avser arbete i 
teoretiska och praktiska moment. Jag fokuserar på grupper av högpresterande och 
lågpresterande elever för att jag i min roll ska kunna studera hur de skattar sitt och andra 
gruppmedlemmars bidrag till ett gemensamt arbete. Det finns en stor delaktighet i gruppens 
arbete när läraren skapar förutsättningar för kooperativt lärande. Man kan koppla grupparbete 
till styrdokument och kursplan i Teknik (Skolverket, 2018) samt den roll delaktighet spelar i 
styrdokumenten. Vidare kommer jag att belysa relevant forskning på lärande i allmänhet och 
på kooperativt lärande i synnerhet.  I bakgrunden fokuserar jag särskilt på delaktighet och 
relevant forskning. De kunskapskrav från kursplanen i Teknik (Skolverket, 2018) som 
lektionsserien avser att träna eleverna i är följande: 

• Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av 
ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå 
ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom 
för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader 
mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. 

• Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att 
undersöka och systematiskt pröva och ompröva idéer till lösningar samt 
utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under 
arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder 
framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, 
ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (Skolverket 2018) 



Skolan skall vara utforskande och fungera som en plasts där man får lust att lära. Bland de 
ädla mål som myndigheterna räknar upp nämner man att eleverna skall kunna arbeta med 
andra och känna tillit till sin egen förmåga. Alla elever ska uppleva den känsla som vaknar till 
liv när man utvecklar sin förmåga och gör framsteg. Det finns också mål för att eleverna att:  
”genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt 
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö” (Skolverket, 2018). 

 
Samarbete och lärande 
Vid jämlikt lärande löser eleverna gemensamma uppgifter och lär av varandra. Arbetet sker i 
en strukturerad miljö som säkerställer att det finns förutsättningar för gruppen att skapa och 
stöda gemensamt lärande. Eleverna tillskansar sig de sociala färdigheter som skolan kräver 
för att lära av varandra. Det gäller mer än att bara lära sig uppgifternas kunskapsinnehåll 
(Johnson & Johnson, 1999). Grupparbetet bidrar även till kooperativt lärande. Grupparbete 
stärker strukturer för samarbete mellan gruppmedlemmarna.  Läraren kan tro att eleverna lär 
då de i själva verket förhåller sig så, att enligt en gammal transportmetafor förmedlar läraren 
kunskap och eleverna är passiva mottagare (Fohlin et al, 2017, s. 83).  

• Samarbete kräver flera grundförutsättningar. Ett villkor är att det finns ett ömsesidigt 
beroende, där gruppmedlemmarna är beroende av att kamraternas bidrag stärker 
gruppens arbete. Ömsesidigt beroendet omfattar roller och uppgifter som finns i 
gruppen och blir synliggjorda i gruppens arbete.  

• Samarbete och lärande förutsätter att deltagarna tar ett individuellt ansvar, att de 
känner att var och en uppfyller kraven på individuella bidrag. I större grupper tenderar 
varje ny deltagare att bli allt mindre benägen att bidra. Det är svårt att koppla egen 
insats till gruppens framgång.  

• Det måste finnas interaktion mellan eleverna. Läraren uppmuntrar eleverna och 
eleverna uppmuntrar varandra att dela med sig av kunskaper och resurser. Eleverna 
uppmärksammar och berömmer varandras insatser. Vid ökad interaktion bidrar 
eleverna gemensamt till gruppens förmåga att avkoda uppgifterna. De planerar arbetet 
och lägger fast hur de skall ta sig an problem.  

• Gruppen behöver förstå hur samarbete sker och hur de skall använda sin sociala 
kompetens för att gruppen skall samarbeta effektivt. Medlemmarna ska vara bekanta 
med varandra, känna till och acceptera varandras styrkor och svagheter. De ska 
kommunicera på ett konstruktivt sätt och klara av att reda ut motsättningar. Genom att 
träna och stärka sociala färdigheter och samarbeta i en liten grupp ökar 
medlemmarnas produktivitet. Träning i att samarbeta när eleverna får uppgifter där de 
måste hjälpa varandra behöver lärare och elever medverka i för att skapa tillhörighet 
och en positiv gruppkultur. Så kan de löpande behålla och utveckla gruppens arbete. 
När elever känner tillhörighet och har goda relationer till kamraterna ökar 
motivationen att lära. Motivation leder till en ökad närvaro. 

• Deltagarna behöver gruppbehandling, dvs en metod, åtgärd, resurs som gör att 
gruppen utvecklar nya förmågor. Här kan gruppens medlemmar fokusera på 
processen. De inser att medlemmarna bidrar till att det sker utveckling genom att de 



använder nämnda förutsättningar. Arbetet omfattar flera steg och en mosaik av 
kompetenser, samarbete och sociala färdigheter (Sutherland, Stuhr, Ressler, Smith & 
Wiggin, 2019). 

Inom kooperativt lärande kan individen utveckla egna metoder. Slavin (1990) beskriver hur 
lärande uppstår när läraren motiverar eleverna. Andra inriktningar har forskningen under flera 
år utvecklat som högskoledidaktiska perspektiv på IT och lärande.  En god strategi är att 
läraren uppmärksammar gruppens prestation som helhet även om de individuella delarna är 
tydliga. Uppgifterna skall stöda mål som gruppen kan identifiera. Självklart ska gruppen 
sträva mot att nå målen. Med en sådan struktur belönar man gruppen och gruppmedlemmar 
delar kunskap mellan varandra. När en individ lär så bidrar individens lärande till gruppens 
utveckling. För att eleverna ska nå framgång kräver ”metoden” att läraren delar ut uppgifter 
som rymmer tydliga mål. En annan sak är att läraren arbetar med att öka gruppens färdigheter 
i samband med övningar som stärker gruppens motivation. Läraren gör sitt jobb genom att 
skapa grupper som identifierar sig som ett lag, där gruppidentiteten är en viktig faktor. 
Arbetsuppgifter som gynnar lärande är till exempel presentationer för klassen och frågesport 
där elevernas individuella resultat tillhör lagets samlade resultat (Slavin, 1990; Fohlin et. al., 
2017). 
 
Delaktighet och motivation 
Ökad motivation och delaktighet i uppgifter blir resultatet när deltagare implementerar 
kooperativt lärande. Elever som arbetar utifrån en sådan modell fokuserar på uppgiften och 
utvecklar tankar kring den. Elever som jobbar i en stor grupp eller i helklass missar den 
möjligheten. I stora gruppformationer är det vanligt att eleven tappar fokus på uppgiften. 
Detta händer på grund av att eleverna upplever att det är svårt att koncentrera sig på en enda 
uppgift. (Peterson & Miller, 2004). Tidigare studier har visat hur motivation och aktivitet är 
framgångsfaktorer (Rostvall & Selander, 2008; Röj-Lindberg & Wikman, 2001). Giota (2002) 
beskriver kopplingen mellan elevens egen och gruppens förväntningar. Elevens förväntningar 
om att hen kommer att klara uppgifter ger motivation. Sådana miljöer finner man i små 
grupper för där arbetar eleverna med personligt engagemang. Eleverna anser att det är 
viktigare att ”lära” jämfört med att sitta på föreläsningar. De finner att uppgifterna utmanar 
dem där de kan använda sina kunskaper för att fullfölja uppgiften (Peterson & Miller, 2004). 
Tran (2019) refererar till en studie och jämför undervisning i form av traditionell föreläsning 
med kooperativt lärande. Elevernas motivation att lära ökar när de interagerar med varandra, 
särskilt i övningar där eleverna vet vad omgivningen förväntar sig av dem. Sedan får de 
undersöka och analysera material för att lära av varandra och tillämpa sin kunskap. 

 
Hög och lågpresterande elever  
Det finns ett fåtal studier som fokuserar på elevernas förväntningar på lärande. I synnerhet 
finns det förväntningar från högpresterande elever, skriver Williams, Cera Guy och Shore 
(2019a). Författarna säger att myten om att högpresterande elever föredrar ensamarbete har 
blivit förkastad. Högpresterande likt andra elever föredrar att arbeta ihop med någon, men det 
är viktigt att ta hänsyn till elevernas preferenser i förhållande till vem man samarbetar med. 



Det finns vissa skillnader i vad högpresterande elever anser viktigt vid gruppindelning. Ett 
exempel är att högpresterande föredrar små grupper och de nämner vikten av rättvis 
arbetsfördelning. Cheng, Lam och Chan (2008) visar att i blandade grupper med hög och 
lågpresterande elever uppstår en process mellan grundläggande element som lärare måste 
hantera. Det uppstår en tilltro till gruppens förmåga att prestera, särskilt bland högpresterande 
elever. Gruppens prestation blir viktigare än den enskilda individens förmåga.  

Både hög- och lågpresterande elever kan känna oro för att de vid grupparbete kommer att 
behöva bidra med en större del av insatsen. Det är framförallt en känsla som en större andel 
högpresterande elever har inför grupparbete. Termen ”free-rider effect” använder man för att 
beskriva hur någon åker snålskjuts på en annans arbete. Effekten kan uppstå i en grupp där det 
finns ett fåtal elever som bidrar ed nästan allt värdefullt i ett arbete. För lågpresterande elever 
är det särskilt viktigt att de förstår instruktionerna för uppgiften, att de förstår hur 
grupparbetet är strukturerat. Det är bra att eleverna är bekanta med arbete i grupp (Koh, Tan, 
Wang, Ee & Liu, 2007). Lågpresterande och omotiverade elever kan bidra till kooperativt 
lärande, genom att visa entusiasm och känna tillhörighet. Deras motivation bidrar till ett ökat 
lärande (Quinn, 2006). Williams, Cera Guy och Shore (2019b) har studerat högpresterande 
elevers förväntningar på ett grupparbete. Eleverna förväntar sig att bidra med mer än sin 
beskärda del. Därmed förväntar de sig att det finns andra som kommer att bidra med lite. 
Denna brist på balans känner högpresterande elever. Tidigare forskning har visat på 
svårigheter att utvärdera sin egen och/eller andras insatser. Fenomenet benämner man ”self-
assessment errors”. Det handlar om att elever missbedömer egna och andras prestationer 
(Kruger & Dunning, 1999).   
 
Projektstart och inledande lektioner 
Mitt utvecklingsprojekt består av (1) en teoretisk del med planering och teori om konstruktion 
om hur man beskriver ett (tekniskt) fordon; (2) en praktisk del med konstruktion och provning 
av fordonen; (3) en avslutande teoretisk del med rapportskrivning, ritningsarbete och reflektion 
över val av konstruktion och produktutveckling. Lektionsserien tog avstamp i tidigare studier i 
Fysik under läsåret. Eleverna har studerat energi och skaffat sig kunskap om typiska begrepp 
som kraft, fysikaliskt arbete och effekt. Med den bakgrunden genomför eleverna ett 
teknikprojekt. De bygger ett fordon som drivs av en kraftkälla. Eleverna utformar en lösning 
med tre olika mål: att fordonet skall kunna köra en lång sträcka på kort tid. Fordonet ska se bra 
ut. Eleverna väljer att uppfylla ett eller flera mål för fordonet. Lektionsserien omfattade fyra 
veckor med tre lektioner per vecka.  

Efter att ha fått uppgifter om tider, mål och arbetsform valde eleven fyra klasskamrater att 
arbeta ihop med. Utifrån valen får varje elev minst en av de fyra önskade kamraterna i sin 
grupp. Syftet är att eleverna ska ha inflytande över gruppindelningen. Eleverna skapar 
fungerande grupper med hänsyn till vilka eleverna föredrar att arbeta med (Williams et. al., 
2019a). Gruppindelningen leder till sju grupper med tre till fyra elever i varje grupp. Jag 
försökte skapa grupper där det fanns en heterogenitet av förmågor och förutsättningar. 
Poängen är att heterogena mindre grupper ökar elevernas individuella ansvar och delaktighet 
(Peterson & Miller, 2004; Cohen & Lotan, 2014; Granström & Hammar, (2012) Innan 
eleverna startade sitt grupparbete svarade de på en första enkät med frågor om förväntningar 



på sin egen och andras delaktighet i projektet som helhet respektive mindre praktiska och 
teoretiska delar.  

För att träna eleverna i interaktion så fick de under de första lektionerna prova olika 
sammarbetsövningar. En övning var en trestegsintervju med en övning i att presentera varandra.  
Eleverna spelade tre roller som intervjuare, antecknare och intervjuperson. En annan övning 
var formad som en intervju där deltagarna diskuterade sina skisser. Med hjälpfrågor skulle 
deltagarna träna på att alla skulle delta och bidra. Gruppen tränade sociala färdigheter för att 
öka gruppens samarbetsförmåga och känslan av tillhörighet. Som en del av övningen fick 
eleverna först enskilt skriva ner olika fordon som de tror fanns på 1800-talet. Därefter fick varje 
gruppmedlem visa de övriga i gruppen vilka fordon som de hade ritat. Om deltagarna bidrog 
med olika fordon så fick de extra poäng. Alla i gruppen kunde bidra med poäng som lades till 
gruppens gemensamma resultat. När alla elever visat sina bidrag fick gruppen fylla på listan 
med fler fordon. Utfallet av övningen visade hur en grupp tjänar på att samarbeta och diskutera. 
Alternativet att varje individ arbetar enskilt är mindre bra.  

De första lektionernas fokus var på teori kring produktutveckling och övningar i ritteknik. För 
att skapa en gemensam skiss utgick gruppen från elevernas enskilda skisser och där de andra 
fick lista minst en bra sak med övriga gruppmedlemmars skisser. Sedan skapade eleverna en 
gemensam skiss över det fordon de tänkt bygga. I nästa uppgift skulle de gemensamt beskriva 
önskad funktionalitet på fordonet, tekniska lösningar med kopplingar till kunskap i Fysik, till 
exempel för att överföra kraft och för att minska motståndet. Det sista steget bestod i att en 
gruppmedlem fick till uppgift att förklara fordonets funktion och egenskaper utifrån en skiss. 
De andra i gruppen gick runt till andra grupper för att samla idéer. Därefter så fick de chans att 
använda idéerna till att förbättra sin egen skiss. 

 
Konstruktion och testning 
Som inledning på det praktiska arbetet fick gruppen träna på att genomföra en konstruktion i 
en övning där de gemensamt byggde ett så högt torn som möjligt med marshmallows och 
spagetti. Syftet med övningen var att träna gruppen i samarbete samt stärka individernas 
gruppidentitet. Under sex lektionstillfällen var elevernas huvudsakliga sysselsättning att 
konstruera ett fordon. Lektionerna hade varje gång en inledning och avslutning där gruppen 
fick samarbeta och alla medlemmar fick bidra för att hjälpa att skapa kooperativt lärande. Det 
kunde bland annat handla om att varje gruppmedlem i början av en lektion skulle lista vad de 
tyckte var bra med gruppens lösning, men även vad som bekymrade dem. Sedan fick gruppen 
gå igenom en lista och skapa en plan för hur de skulle tackla framtida bekymmer och 
problem. I slutet av en lektion fick eleverna beskriva vilka tester de genomfört och vilka 
förändringar dessa lett till. Dessa moment fokuserade på att skapa delaktighet från alla i 
gruppen och stödja interaktionen mellan deltagarna och gruppens reflekterande över process 
och framsteg. Vissa övningar öppnade också för interaktion mellan olika grupper (Fohlin et. 
al., 2017).  

Konstruktionsarbetet tog en stor del av elevernas tid. Eleverna var aktiva och arbetade med ett 
stort engagemang. Lärarens roll var att stödja eleverna med att hitta material och verktyg som 
de behövde för att genomföra sin plan samt att hjälpa grupperna med mindre hinder. Det 



praktiska arbetet avslutade vi med att fordonen tävlade mot varandra i att köra så långt som 
möjligt och så snabbt som möjligt. Eleverna upplevde övningen som ett engagerande moment. 
Tävlingsmomentet innebar att den sista tiden inför genomförandet arbetade några grupper 
intensivt. På eget initiativ arbetade vissa elever utöver lektionstiden. De fick efter tävlingen 
svara på en enkät där de fick skatta sin och andras bidrag till projekts praktiska delar, det vill 
säga konstruktion och testning. 

 
Reflektion, ritningsarbete och rapportskrivning. 
Som en avslutande del i projektet skapade eleverna en ritning av sitt färdiga fordon. Eleverna 
fick gemensamt reflektera över skillnader mellan det färdiga fordonet, den inledande idén och 
den skiss som gruppen tagit fram. Eleverna gjorde en bildpresentation av fordonen. Den 
fungerade som grund för tävlingen och man kunde avgöra vilken grupp som byggt det 
snyggaste fordonet. Eleverna identifierade vilken teknikutveckling som deras konstruktion 
genomgått. Vi använde sedan det gemensamma resultatet i en rapport. Den låg till grund för 
en stor del av det jag använde som bedömning. Under en period med stor sjukfrånvaro, bidrog 
flera elever på eget initiativ till gruppens arbete, till exempel genom att simultanarbeta med 
rapporten i ett delat dokument. Vi genomförde en avslutande enkät där eleverna fick skatta 
hur mycket de enskilt eller tillsammans med andra elever bidragit i projektet, specifikt i de 
praktiska delarna. Jag genomförde även tio elevintervjuer med frågor om elevernas syn på 
grupparbete och delaktighet. I utvecklingsarbetet undersökte jag vikten av att ta hänsyn till 
frågeställningarna om delaktighet. Detta arbete inkluderade en ansats grundad i intervjuer och 
observationer. Jag dokumenterade arbetet i en loggbok som vi kompletterade med en enkät 
relaterad till studenternas skattningsförmåga. Genom att kombinera olika data kan man få 
fram en triangulering där det är möjligt att se på det undersökta objektet ur flera perspektiv. 
Intervjufrågor och loggbok kan skapa förståelse för vilka bakgrundsfakta enkätsvaren grundar 
sig på. 

 

Metod  
Jag genomförde min studie på en högstadieskola i Västsverige under 2020. 25 elever i åk 9 
deltog. Fokus för mitt utvecklingsprojekt låg på fyra högpresterande elever och fyra 
lågpresterande elever. De högpresterande eleverna har i alla tidigare moment i NO och Teknik 
presterat bra resultat. De har genomfört övningarna självständigt och med hög aktivitet. De 
lågpresterande eleverna har i två fall varit bara lite delaktiga i undervisningen även om de har 
varit fysiskt närvarande. Deras kunskap har i stor utsträckning legat under betygskraven i 
ämnet. I två fall har de svaga eleverna nått betygskraven, men eleverna har visat låg aktivitet 
vid arbetet i varje moment. Deras arbete har varit beroende av uppmaningar och igångsättning 
av läraren. Tidigare undervisningsformer för dessa elever har varit enskilt arbete. I de fall där 
det har förekommit grupparbete har sådana elever saknat en strategi. De åtta eleverna valde 
jag utifrån syftet att undersöka om kooperativt lärande kan öka de lågpresterande eleverna 
motivation och förmåga, om de fick en annan syn på sig själva och se om de skiljer något 
mellan praktiska och teoretiska moment. För de högpresterande eleverna handlar det om att 



undersöka om arbetsformen passar. Inför arbetet delade jag in klassen in i sju grupper. I tre av 
dem fanns det en hög och en lågpresterande elev samt en eller två ”övriga” elever.  

Hög- och lågpresterande elever 

För att kategorisera högpresterande elever använder jag Kingores (2006) definition av ”High-
achivers”. Sådana elever presterar bättre än sina jämnåriga. De är uppmärksamma, presterar i 
toppen av gruppen, är noggranna och genomför uppgifter till fullo samt får genomgående 
höga betyg. Då jag undervisat elevgruppen i nästan 18 månader i fyra ämnen ansåg jag att det 
var möjligt att bedöma om eleverna stämde in på Kingores kategorisering. För att verifiera 
min bedömning bad jag en av de lärare som undervisat gruppen att kategorisera eleverna. 
Egenskaper hos fyra elever jag valt ut för min studie stämde med lärarens kategorisering. För 
lågpresterande elever använder jag Cheng et. al. (2008) kategorisering. Jag har valt 
kategoriseringar med fokus på åtta utvalda elever. Vid kommunikation med eleverna undviker 
jag att använda kategorisering eftersom jag vet att höga förväntningar är en framgångsfaktor. 
Jag tror att alla elever kan utveckla en positiv identitet som tar dem vidare till goda 
prestationer. Tron på sig själv och att uppleva andras tilltro är viktiga faktorer (Hattie, 2012). 
Kategoriseringen i hög- och lågpresterande är vedertagen bland förgrundsfigurer inom 
kooperativ lärande. Exempelvis använder Johnson och Johnson (2009) indelningen när de 
diskuterar gruppers utveckling. Slavin (1991) använder kategorisering i sin beskrivning av hur 
heterogena grupper med elever från övre, mellersta och lägsta tredjedelen sätter betyg.  

Inledande lektioner 
Eleverna engagerade sig i gruppindelningen. De fick ange fyra kamrater som de ville 
samarbeta med. Och jag informerade dem om att jag skulle se till i gruppindelningen att minst 
en gruppmedlem blev vald enligt deras önskemål. Av de 25 eleverna angav 19 vilka kamrater 
de ville arbeta med. Fyra högpresterande elever och en lågpresterande elev (LE4) var bland 
dessa 19 som skickat in önskemål om vilka de ville hamna i samma grupp som. Flera elever 
angav elever som de ville undvika att hamna i samma grupp som. En (HE1) av de 
högpresterande eleverna säger ”det viktigaste är att jag hamnar i en grupp där alla hjälper 
till, det är ofta inte så…”.   

Sex elever undvek att ange alternativ. De tyckte att de fått en bra grupp som de kände sig 
bekväma med. Jag ansträngde mig att skapa grupper där jag ansåg att det fanns bra 
förutsättningar för att eleverna skulle fungera socialt ihop. Högpresterande elever var önskade 
som gruppmedlemmar 18 gånger (av totalt 56) möjliga önskemål. Av de lågpresterande var 
siffran tre av 56. De högpresterande önskade i tre fall två andra högpresterande elever och i 
det fjärde fallet en högpresterande. Det fanns inga lågpresterande elever på elevernas lista 
bland sina önskade gruppmedlemmar. Det fanns en medvenhet bland högpresterande och 
resten av eleverna om kamraternas kompetens.  

Från elevintervjuerna har tre (HE1, HE3, HE4) av de fyra högpresterande eleverna angett att 
deras föredragna gruppstorlek är att arbeta i par, den fjärde (HE2) svarade att hen föredrog en 
grupp om tre. I gruppen lågpresterande elever anger en elev (LE2) av fyra att de föredrar att 
arbeta i par och tre (LE1, LE3, LE4) svarar att de föredrar arbete med tre stycken i gruppen. 



När eleverna får frågan om vad de tänker på när de skall arbeta i grupp så nämner nio av tio 
elever tankar kring gruppindelningen. Alla fyra högpresterande elever säger något om vilka de 
skall arbeta med och kopplar det till vad de skall prestera; ”vilka grupper kommer det bli, 
man vill vara med någon som man kan arbeta med så man kan hjälpas åt” (HE1), ”jag gillar 
inte grupper, det blir ofta att alla inte jobbar lika och läraren har ingen aning” (HE3), ”nej 
vad tråkigt. Man får göra det mesta själv, oftast. (HE4). 

Av de fyra eleverna i gruppen ”lågpresterande” kopplar en av dem (LE4) första tanken till att 
det kan bli olika mycket arbetsbelastning. Två elever tänker att de vill hamna med någon som 
de tycker är bra/kan mycket; ”Vilka kommer att vara i gruppen, vissa jobbar, vissa jobbar 
inte, det kan bli jobbigt om vissa jobbar” (LE4), Hoppas jag kommer med några bra, några 
som jag vill vara med, (LE1), Det är kul, man får lära sig mycket om det är någon som kan 
mycket, (LE2). 

Från min erfarenhet av sociala grupperingar i klassen fanns det bland de högpresterande 
eleverna två individer (HE2, HE4) som gick utanför sin kamratkrets med tre önskemål. I 
stället valde de gruppmedlemmar som de förmodade skulle bidra till ett framgångsrikt 
projekt. Den tredje eleven (HE1) gjorde ett strategiskt val. Den fjärde (HE3) höll enligt min 
tolkning sina önskemål inom sin kompiskrets. Detta exempel visar på de högpresterandes 
förmåga att göra strategiska val inför uppgiften. I elevintervjuerna framkom det att de fyra 
högpresterande eleverna gärna ville arbeta med någon som har samma arbetsförmåga som sig 
själva. När de får välja mellan vad som är viktigast när eleverna arbetar med någon i grupp 
vill man att den elev som man arbetar med ska ha lägre, samma eller högre arbetsförmåga. 
Men någon gång är det viktigt att kamraten är en vän. Av de fyra lågpresterande eleverna var 
det bara en (LE3) som valde samma arbetsförmåga, två elever (LE1, LE4) ville arbeta med 
någon som har högre arbetsförmåga LE4: ”högre arbetsförmåga, man lär sig mer av de som 
är högre”. Den fjärde ville helst arbeta med en vän (LE2).  

När eleverna fick reda på gruppindelningen uppstod diskussion. Eleverna försökte sköta 
diskussionen internt, men jag kunde uppfatta dessa diskussioner under den lektionen som de 
fick reda på hur grupperna var sammansatta. Alla verkade nöjda med gruppindelningen. En 
elev sa att det blivit något fel eftersom en elev i deras grupp inte önskat någon av de andra. 
Ingen av de andra hade heller valt den eleven. Det var tydligt att gruppmedlemmarna hade 
diskuterat vilka de valt och att de två elever som önskat varandra ville dölja sitt val. Den 
inledande delen av lektionsseriens övningar syftade till att träna elever. De visade en viss 
skepsis mot övningarna. Högpresterande elever genomförde övningarna direkt, men utan 
entusiasm. I gruppen lågpresterande elever gav inledningen låg aktivitet. När grupperna insåg 
att samarbete var en förutsättning för att lyckas och att alla skulle delta så började eleverna 
involvera varandra i gruppens arbete. De lågpresterande reagerade med en ökad aktivitet på 
de andras uppmaning, särskilt i ett fall när det var tydligt att elevernas bidrag till gruppens 
produkt skulle räknas på samma sätt som alla andras. 

Eleverna genomförde en kooperativ övning som heter ”Trestegsintevju”. Vissa elever ställde 
sig avvaktande i starten. I första omgången intervjuade elev nummer ett elev nummer två med 
frågor om nummer två. Nummer tre antecknade samtidigt och efter intervjun sammanfattade 
nummer tre vad som kommit fram. Nummer tre gjorde en presentation av nummer ett. Sedan 



rullade rollerna så att alla fick genomföra varje roll. Det blev tydligt att mitt intresse var att få 
höra en presentation från varje person. Arrangemanget var svårt att organisera utan att alla 
genomfört sin roll. Interaktionen växte och passiva eller avvaktande elever blev påverkade av 
kamraterna så att deltagarna kunde genomföra intervjun och presentationerna. 

Det fanns få frågor om syftet med övningen. Eleverna krävde vägledning för att anamma de 
nödvändiga momenten. När eleverna accepterade momenten blev delaktigheten stor. I en 
övning skulle eleverna göra individuella skisser som bas för en gemensam skiss av fordonet. 
Sedan skulle de använda minst en av lösningarna från varje skiss till den gemensamma 
produkten. Varje elev gjorde en skiss på en bil. Därefter fick eleverna gå runt i klassrummet 
och titta på de andras skisser för att låta sig inspireras av varandra. De fick instruktionen att 
skisserna nu skulle bilda underlag till gruppens gemensamma skiss av bilen som de skulle 
bygga. I det gemensamma bygget måste det finnas något bidrag från varje elevkiss. De 
individuella skisserna skulle eleverna lämna till läraren. Arbetet fortsatte med uppmaningen 
att diskutera gruppens skisser för att förstå varandras idéer. I den delen av momentet ökade 
interaktionen mellan eleverna. Det stod klart att det var oacceptabelt att misslyckas med att 
visa en koppling mellan de individuella skisserna och den gemensamma lösningen. Dessutom 
skulle eleverna använda alla skisser som underlag. Jag noterade flera fall där de 
högpresterande eleverna började coacha andra elever. Några elever ställde frågor till varandra 
om hur man skulle skissa vissa saker. Intervjuövningarna tränade förmågor till samarbete. 
Eleverna anammade uppgifterna och det fanns många frågor om varför eleverna skulle 
genomföra övningarna. Jag förklarade att meningen var att träna elevernas samarbetsförmåga.   

Jag noterade 18 tillfällen då elever instruerar andra elever för att hjälpa dem med en uppgift. 
Majoriteten av dessa tillfällen skedde hjälpen under arbete med det gemensamma materialet 
som skulle eleverna skulle lämna till läraren. Vid 14 tillfällen bad en elev någon annan eller 
hela gruppen om hjälp. Vid ytterligare 16 tillfällen ber någon elev mig om hjälp. 

Främst högpresterande elever instruerar klasskamraterna. De lågpresterande är i mindre grad 
involverade i att bli instruerade, ställa frågor Men alla har ställt frågor till varandra i gruppen. 
I tre av grupperna utan högpresterande elever händer det vid ett par tillfällen att en elev tar 
initiativ och driver på. Vid det unika tillfället instruerar eleven lika frekvent som de 
högpresterande eleverna gör i sina respektive grupper. Vid det andra tillfället beskriver 
eleverna att de upplever att de får göra arbetet själva och att de andra gruppmedlemmarna är 
inaktiva. I den aktuella gruppen observerar jag en låg nivå av interaktion mellan eleverna. I 
den sjunde gruppen är taltiden förhållandevis jämnt fördelad bland instruktioner och frågor. 

I intervjuer om elevernas arbetsfördelning och förväntningar inför ett grupparbete säger en 
(HE1) av fyra högpresterande eleverna att de arbetar med lägre intensitet när det är 
grupparbete jämfört med när det är enskilt arbete. En av eleverna hänvisar till hur gruppen 
fungerar; ”beror på gruppen, inte lika hårt som när det är enskilt arbete om det är andra som 
hjälper till” (HE2). De två andra (HE3, HE4) högpresterande eleverna tycker att det är 
ungefär samma som när det är enskilt arbete, ”jag arbetar lika mycket, men det är rörigt så 
jag anstränger mig kanske mer.” (HE4). Alla högpresterande eleverna har förväntningar på 
sig själva att de i någon mån skall driva arbetet framåt; ”jag skall se till att något händer, så 



att någon gör något” (HE2), ”…försöka få det att funka, så att det kan bli så att alla hjälper 
till, och man känner att man inte behöver göra allt själv” (HE4).  

Alla lågpresterande elever säger att de arbetar hårt i grupp, oftast med referenser till 
förutsättningar, gruppen, vissa dagar och uppgiftstyp; ”Det är olika, ibland jobbar jag 
hårdare när det är grupp, bygga saker är bättre i grupp, om man ska skriva något så jobbar 
jag bättre själv” (LE4). I gruppen lågpresterande är den vanligaste förväntningen på sig själv 
att göra sitt bästa och att få chansen/hjälpa till; Jag skall göra mitt bästa och alla ska få 
chansen att göra saker (LE2), Att man skall få jobba, att man skall få hjälpa till, inte bara 
kolla på” (LE4). 

Marshmellows och spagetti 

Vi initierade träning i kooperativt lärande med en övning där eleverna skulle bygga torn av 
marshmallows. Tävlingsmomentet var utformat som en lekfull del av projektet. Vi klargjorde 
att tävlingspoängen står utanför lärarens bedömning. Samarbete mellan grupperna kan alltid 
innebära extra poäng. Grupperna fick namn och vi skapade en tabell med resultat från de olika 
tävlingarna och grupperna. I tävlingsmomentet och namngivningen av grupperna var avsikten 
att stärka gruppens identitet. I byggandet av marshmallowstornet fanns ett ömsesidigt 
beroende med gruppens gemensamma tävlingsbidrag. En elev fick rollen att kontrollera 
materialet. En annan elev kontrollerade allas idéer om hur man kunde bygga tornet. Det egna 
ansvaret tränade eleverna när de fick veta att jag skulle välja en elev som i efterhand skulle 
beskriva gruppens idé. Vi stärkte delaktighet och interaktion genom att förklarade hur läraren 
kommer att gå runt och kommentera om någon grupp samarbetar extra bra. I de fall så skedde 
kunde de få bonuspoäng. Efter att alla var färdiga så tittade vi på och gav feedback på tornen. 
I denna praktiska övning uppstod delaktighet och flera elever var aktiva i de praktiska 
momenten, ”LE1 leder gruppens idéer i byggandet av tornet, frågar de andra 
gruppmedlemmarna om alternativ till konstruktion. Ber HE3 att hjälpa till med 
organiseringen av materialet…” 

Vid den praktiska konstruktionen av bilarna arbetade eleverna efter egna skisser. De använde 
nya verktyg och material. Det ställde många frågor och elever som förväntade sig att jag 
skulle hjälpa dem måste vänta på att få svar. LE1 hjälper grupp 3 med hur de skall använda 
hävstång till råttfällan på fordonet” 

Elevernas praktiska arbete pågick under två veckor med hög sjukfrånvaro. Ofta var en eller 
två elever frånvarande. I flera fall ökade den individuella aktiviteten när elevantalet minskade. 
”HE2 frånvarande, LE4 och Ö2 själva i gruppen, LE4 tar initiativ till att konstruera om stor 
del av fordonet, och testar tillsammans med Ö2 olika alternativ som leder fram till en 
fungerande lösning, kunskapskrav; Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och 
konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt 
utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att 
formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Och; Eleven kan undersöka olika 
tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva 
hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion”… 

 



Ritningsarbete och rapportskrivning 
I de avslutande lektionerna gjorde eleverna övningar. De tog individuellt ansvar för 
uppgifternas lösning som de publicerade i den gemensamma rapporten. Så var fallet i flera 
grupper med låg aktivitet från vissa elever. Det förekom frustration från andra elever på grund 
av att de fick skriva mer text i rapporten än andra. Vid färdigställande av rapporten fanns det 
relativt lite individuellt ansvar och ömsesidigt beroende. I flera fall sa gruppmedlemmar till 
mig att de ansåg att de fick göra för stor del. ”ÖE4 och ÖE5 hjälper inte till med rapporten, 
du förstår väl att det är jag som gör allting”(Ö6) Det fanns tillfällen på den andra sidan av 
skalan, till exempel när en elev (Ö8) arbetade hemifrån i ett delat dokument under lektionstid 
där eleven (HE2) som var på plats instruerade kompisen i vad de skulle göra i rapporten. En 
elev (HE3) som färdigställde en del av rapporten hemifrån så långt som det gick. ”…i 
förhållande till skissen är den väldigt lik men skissen är i skolan och hen som skriver detta är 
sjuk” (HE3 kommentar i gruppens rapport).  

Förväntningar 

Höga förväntningar är motiverande för många människor. I samband med projektstarten fick 
eleverna skatta i hur stor utsträckning de tror att andra elever kommer att bidra till projektet. 
Den första frågan lyder så här: I hur stor utsträckning tror du att du kommer att bidra till 
gruppens arbete i projektet som helhet? De lågpresterande eleverna har låga förväntningar på 
sitt eget bidrag till projektet och på den teoretiska delen. Men skattningen på eget bidrag är 
högre än vad eleverna tror. Detta tyder på att eleven tror att någon annan kommer att bidra till 
projektet som helhet. 

De högpresterande eleverna har höga förväntningar på sitt bidrag och på projektet som helhet. 
Gruppen ”övriga elever” hamnar i mitten av fältet beträffande arbetet i projektet som helhet 
och den teoretiska delen. Men de har samma förväntningar som högpresterande elever 
beträffande den praktiska delen. Förväntningarna på hur mycket den som kommer bidra minst 
med ligger på samma nivå som hos låg- och högpresterande elever. 

En fråga till eleverna lyder så här: Hur mycket tyckte du att de andra bidragit till projektet? 
Eleverna svarade på frågan om i hur stor utsträckning de tyckte att de själva och andra bidrog 
till projektet. Ett exempel ser ut så här: I hur stor utsträckning anser du att du bidrog till 
gruppens arbete i den praktiska delen med konstruktionen och testningen av ert fordon? 

Högpresterande elever tycker att de har bidragit till projektet som helhet på mycket hög nivå. 
Lågpresterande anser att det egna bidragets värde är lågt. Båda skattar bidraget från den som 
de anser bidragit minst mycket lågt.  De högpresterande anser bidraget från den som bidragit 
mest till ungefär den nivån de själva anser att de bidragit. De högpresterande eleverna anser 
att eget bidrag till den teoretiska delen är högt. De lågpresterande eleverna anser sitt eget 
bidrag ligga lågt. Båda grupperna anser att bidraget från den som bidragit minst till ett väldigt 
lågt värde. De högpresterande anser att bidraget från den som bidragit mest vara mycket högt.  

Både högpresterande och lågpresterande tycker att de har bidragit till den praktiska delen. De 
lågpresterande skattar sitt bidrag lite högre än de högpresterande och även högre än gruppen 
övriga. Båda grupperna skattar bidraget från den som har bidragit minst i till ett ganska lågt 
värde. Noterbart är att detta är betydligt högre än vad de skattat att den som bidrar minst 



kommer att bidra i projektet. De tycker att den som bidrog minst har bidragit i den teoretiska 
delen och projektet. Båda grupperna tycker att den som bidragit mest håller hög nivå.  

Sammantaget tycker eleven att det är mycket mindre skillnad mellan den som bidrar mest och 
den som bidrar minst. Särskilt utmärkande är detta i den teoretiska delen. Där är det mycket 
liten skillnad mellan minst bidrag och mest bidrag. Eleverna skattar sitt eget bidrar högre än 
den som bidragit mest. 

 
Slutsats  
Utbyten med verksamma praktiker har givit mig möjlighet att lära och använda ny 
yrkeskunskap. Genom bakgrundsförståelse kombinerat med praktisk tillämpning och 
reflektioner kommer jag att utveckla mina kunskaper och förmågor inom området Teknik och 
Pedagogik. En viktig implikation för yrkesuppdraget är att förstå urvalsprocessen av elevernas 
grupperingar. En annan viktig implikation är att jag har insett betydelsen av ”för kännedom” 
om elevernas kunskap och förmåga. Det är viktigt att följa eleverna över tid. Eleverna anser 
att det är viktigt att förstå gruppens dynamik och gruppmedlemmarnas beteende. Det är också 
viktigt att eleven får göra en gruppindelning som de anser ger dem möjlighet att bedriva 
grupparbete. Eleverna vill arbeta i en grupp som ger möjlighet att skapa ett samarbetsklimat 
för framgångsrik problemlösning. Elever som övar sig i att samarbeta blir duktiga på att 
arbeta i grupp. Så det är viktigt att vara konsekvent i klassrummet och låta eleverna vänja sig 
med olika metoder. Kanske är en stabil struktur en förutsättning för att det arbetssätt som man 
väljer i skolan skall utveckla elevens förmågor. Det är relativt sett enkelt att få utväxling av en 
framgångsrik metod där det finns incitament för lärarna att anamma en viss metod. 
Utvecklingsarbetet med en lektionsserie ställer många frågor och några svar. Kollegialt 
lärande skapar förutsättningar att göra en professionell tolkning av undervisningens resultat.  

 
Epilog  
 
Positiva förväntningar leder ofta till positiva resultat. Att beskriva en arbetsprocess är ofta lika 
viktigt som att analysera ett resultat. Grupparbete, delaktighet och motivation är några 
grundläggande element i en sådan värdering. Detsamma gäller begrepp som samarbete, ansvar 
och sociala färdigheter. Gruppens liksom individens utveckling samt metoder för lärarlett 
grupparbete är angelägna mål vid pedagogiska utvecklingsarbeten.  
 
Målet för lärarlett och självgående grupparbete är dubbelt: dels ska subjektet/eleven lära sig 
ämneskunskap och den pedagogiska metoden ska ge personlig utveckling. Likaså ska eleven 
bidra till didaktisk och kollektiv verksamhetsutveckling. Om målet med en verksamhet är att 
skapa inre (individuell) och yttre (grupp) framgång föreslår författaren att man använder 
kollektivt lärande som ett instrument. För att ett verksamhetssystem ska fungera måste det 
förutom en didaktisk metod finnas tydliga roller, så kallad arbetsfördelning. Författaren 
anlägger ett perspektiv på gruppmedlemmarnas motivation. När gruppdeltagarna fungerar 
tillsammans är samverkan ofta resultatet av individuella initiativ, mer än lärarens ledarskap.  
Kraft, arbete och effekt är exempel på några vetenskapliga tekniktermer.  
 
För att bedöma effekten av lärarens pedagogiska instrument, dvs information om formerna för 
samarbete, måste man utöver arbetsdelning ta i beaktande målet med verksamheten. Ofta 



måste man följa etablerade regler och rutiner utifrån det institutionellt tryck som man finner 
på varje arbetsplats. Vad andra människor anser kan vara irrelevant, men lärarens 
pedagogiska plan för verksamhetsutveckling måste få stöd.  
 
Vid den beskrivna typen av verksamhetsutveckling når man en punkt när man måste 
utvärdera (mål-resultat) och sambandet mellan arbetsprocess (kollektivt lärande) och resultat. 
En fråga kvarstår. Lär sig eleverna samarbete kring vetenskapliga begrepp och/eller lär de 
Teknik. 
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Frågor 
 
Varför är indelningen i hög- och lågpresterande elever diskutabel? 
Vilken enskild referens vill du rekommendera? 
Kan du specificera en trestegsintervju? 
Vilken är den pedagogiska finessen med marshmallows-projektet? 
Vilken är logiken bakom kollegialt lärande? 

 
Genus på teknikprogrammet 
 
Valeria Lundberg 
 
Man kan förstå människors tankar genom att definiera beteenden och känslor. Fokus på psykiskt 
och biologiskt bestämda handlingar definierar mänskliga beteenden som socialt och kulturellt 
bestämda ambitioner/insatser/preferenser. Man kan inta subjektets, agentens, aktörens 
perspektiv på lärarens yrke. Perspektivet sätter fokus på subjektivt känsloengagemang framför 
kollektiv verksamhetsutveckling. Här definierar författaren elever i ett utvecklingsprojekt som 
handlar om genus. Deltagarna är aktörer i en kontextbunden social praktik, dvs man känner till 
rutinerna, man vet hur lärare beter sig och man känner igen mönster och relationer i skolans 
värld. Flera analytiska begrepp beskriver föreställningar och traditioner som man kan koppla 
till genusrelationer, jämställdhet och handledning. Författarens reflekterande metod omfattar 
begrepp som beskriver hur teknik(ämnet) formar och formas av aktörernas medvetenhet om t 
ex genus, genusblindhet eller etikundervisning. En effektiv metod för att utveckla teknikämnets 
genuspedagogik kan vara att söka dialogcentrerad i stället för monologisk argumentation. 
Några fruktbara motsatspar förklarar dynamiken människa vs. miljö, produktion vs. påverkan 
och tanke vs. handling.      
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Syfte 
Jag vill utforska förståelsen för hur en lärares bedömning av genus och teknik samverkar i en 
lektionsserie. Det handlar det om att skapa en praktik för att kommunicera bedömningskriterier, 
att ge återkoppling samt att bedöma elevernas inlämningsuppgifter. Mitt arbetsmaterial består 
av elevernas uppgifter, skriftlig återkoppling, logganteckningar, filminspelning och 
klassrumsobservationer. För att mäta elevernas kunskapsutveckling har jag studerat materialet 
med vetenskapliga redskap. Resultaten visar att eleverna har haft en positiv 
kunskapsutveckling. Elevernas utveckling visar progression. Mina mättillfällen omfattar: (1) 
diagnos, (2) kamratrespons-övning och (3) lärarens feedback. Hälften av eleverna förbättrade 
sina texter efter att ha fått kamratrespons och nästan lika stor andel förbättrade sina texter efter 
lärarens feedback. Utvecklingsarbetet bekräftar resultat från tidigare studier. 
 

Bakgrund 
Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Sverige hamnade på första plats som 
det mest jämställda EU-landet i en jämställdhetskartläggning från European Institute for 
Gender Equalitys (EIGE) (Regeringskansliet, 2019). Sverige är det fjärde mest jämställda 
landet i världen enligt den senaste rankningen från World Economic Forum (2020). Den 
positiva bilden av Sverige som ett jämställt land står dock i skarp kontrast med Sveriges 
Ingenjörers skildring av ingenjörsbranschen. Enligt Sveriges Ingenjörers löneenkät hade 
kvinnorna en medellön på 43 600 och männen 48 800 kronor per månad år 2015. Av kvinnorna 
var 4 procent chefer jämfört med 8 procent av männen. Dessutom angav 13 procent av 
kvinnorna att de hade blivit utsatta för diskriminering jämfört med 4 procent av männen. 
Ojämna förhållanden råder på de tekniska utbildningarna: var tredje utexaminerad civilingenjör 
i landet är en kvinna. Motsvarande siffra för Luleå tekniska universitet är 21 procent (Delaryd, 
2019). På gymnasienivå är endast 18 procent av eleverna på teknikprogrammet kvinnor 
(Skolverket, 2019). Jag närmar mig genus och teknik med ett mångfacetterat perspektiv. Mitt 
intresse av ämnet bottnar i ett personligt engagemang i jämställdhetsfrågor samt erfarenhet av 
att studera och forska inom tekniska områden. Efter ingenjörsexamen i Mexiko flyttade jag till 
Sverige och genomförde master- och doktorandstudier på en teknisk högskola. Paradoxalt nog, 
var könsfördelningen vid kemiingenjörsutbildningen i Mexiko nästan jämn trots att Mexiko 
hamnar mycket längre ner än Sverige på Word Economic Forums (2020) rankning. Vid 
studierna på en teknisk högskola i Sverige blev jag överraskad över den manliga jargongen och 
att nästan uteslutande möta manliga professorer. Under forskarutbildningen blev jag medveten 
om uteslutningsmekanismer och hur jag blev drabbad av dem. Det var en miljö med tydliga 
hierarkier som anställda baserade både på rangordning av akademiska meriter och på kön. Jag 
bevittnade hur systemet dolde kvinnors åsikter. Jag såg att systemet förlöjligade kvinnor och 
jag såg hur systemet nonchalerade kränkningar. På det sättet, reproducerade systemet den 
hierarkiska ordningen i högskolan, även om aktörerna handlade omedvetet. Mina manliga 
kollegor, som alltid haft lägre betyg men ett vidare socialt nätverk, fick intressanta och 
välbetalda jobb efter disputationen. Nu skolar jag om mig till lärare, vilket känns roligt och 
meningsfullt. Jag ser fram emot att jobba med skolans värdegrund för att främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjlighet (Skolverket, 2011b, s. 2). Här presenterar jag ett förslag på hur 



man kan undervisa i genus på kursen Teknik 1 på gymnasiet. Hjälper mitt undervisningsförslag 
eleverna att nå kunskapskraven?  
 
I det här utvecklingsarbetet ligger fokus på att utveckla undervisning om genus i ett moment av 
kursen Teknik 1. Enligt det centrala kursinnehållet ska undervisningen behandla nio moment. 
Ett av dem är ”Grundläggande teknikfilosofi”. Här klumpar man ihop etiska och genusfrågor 
till ”etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, 
dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks” (Skolverket, 
2011a, s. 3). Enligt kunskapskraven ska eleven kunna beskriva ”översiktligt / utförligt / utförligt 
och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad 
som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och 
teknikutveckling” (Skolverket, 2011a, s. 3–5). Man förväntar sig att eleven ska kunna ge ”enkla 
/ välgrundade / välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan bli lika 
tillgängligt för män och kvinnor” (Skolverket, 2011a, s. 3–5). I regeringens proposition om 
Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Prop 1994/95: 164) kan man 
läsa följande. 

Om flickor och pojkar skall ges utrymme att utveckla sina individuella 
förutsättningar utan att begränsas av könstillhörighet, måste de i undervisningen 
bemötas utifrån en kunskap om likheter och olikheter mellan könen och vad 
fördomar om vad som är manligt och kvinnligt betyder i olika sammanhang. 
Jämställdhetsfrågan kan därmed inte heller reduceras till en attitydfråga, utan blir 
också en kunskapsfråga. (s. 12) 

 
Läraren ska leva upp till styrdokumentens målsättning och aktivt arbeta med 
jämställdhetsfrågor. Detta förutsätter kunskap om genus. Det är otillräckligt att använda 
lärarens vardagstankar och positiva attityd. För att läraren, i sin professionsutövning, ska vara 
trogen de officiella målen kräver man dels att läraren förstår det grundläggande synsättet på 
jämställdhet och genus, dels att läraren kan tolka, diskutera och översätta dessa begrepp samt 
lärandemål i konkret undervisning. Enligt Hedlin (2009, s. 206) har man använt teknikämnet i 
gränsuppluckrande syfte. Teknik är ett av de få ämnen på gymnasiet där man nämner genus 
eller kön explicit i kursplanen. Inom de flesta andra ämnen berör myndigheterna genus och kön 
mycket lite. Enligt ämnesplanen för teknikämnet är ett av skolmyndigheternas syften att ge 
eleverna ”möjlighet att utveckla kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i 
förhållande till teknik” (Skolverket, 2011a, s. 1). Undervisningen i teknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla ”[k]unskaper om hur föreställningar och traditioner inom 
teknikområdet styr människornas uppfattningar om manligt och kvinnligt och hur traditionerna 
har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling” (Skolverket, 2011a, s. 2). 
 
Jämställdhetsarbete i gymnasieskolan  
Det är en vanlig uppfattning att gymnasieskolan är jämställd och att jämställdhetsfrågor är ett 
överdrivet problem. Särskilt lärare anser att skolan är en könsneutral institution. De motsätter 
sig tanken på att skolan skulle vara en plats där genus och genusrelationer uppstår och bevaras 
(Wahlgren, 2009, s.15–126). Wahlgren har forskat i ämnet och har en annan bild av hur jämlik 



gymnasieskolan är. Baserat på olika utredningar och regeringspropositioner menar hon att det 
finns bevis på att jämställdhetsarbetet i skolan står och stampar ”[s]kolan klarar inte 
värdegrundsuppdraget och det jämställdhetsarbete som den enligt skollagen och läroplanen är 
ålagd att arbeta med” (Wahlgren, 2009, s. 184). Anledningarna till att gymnasieskolor ogärna 
jobbar med genusfrågor är flera. Wahlgren konstaterar ett stort ointresse bland lärare och 
rektorer. De anser att skolan redan är jämställd och de kan utöva passivt eller aktivt motstånd 
mot jämställdhetsarbete (Wahlgren, 2009, s. 88). Jämställdhetsfrågorna blir i värsta fall 
reducerade till att hamna hos kvinnliga, elever och lärare som engagerar sig i frågan. Individer 
eller arbetslag som handleder i genusutveckling riskerar att bli utpekade som tråkiga och tjatiga. 
(a.a., s. 15). En annan anledning till passiviteten är att diskussioner om genusfrågor ofta väcker 
starka känslor. 

[G]enusfrågor ofta upplevs som ett olustfyllt område att diskutera, både för män 
och kvinnor. Många män känner sig anklagade, som om de personligen skulle 
vara skyldiga till förtryck och orsaken till kvinnors situation. Kvinnorna å sin sida 
känner sig stigmatiserade genom att kategoriseras som svaga offer. (Sagfors & 
Lidén, 2011, s. 11) 

 
Genusmedveten undervisning är ett område som är relativt väl utforskat både nationellt och 
internationellt, framförallt för de lägre årskurserna. Man har pekat ut lärare som nyckelpersoner 
när det gäller jämställdhetsarbetet i skolan (Wahlgren, 2009, s. 38). Att vara genusmedveten 
innebär att ”kunna inse och korrigera sina egna misstag i det egna agerandet då det gäller 
genusfrågor för att sedan lära av [dem]” (a.a., s. 58). Dessvärre finns det forskningsbelägg för 
att lärare behandlar flickor och pojkar olika. Lärare använder flickor som buffertar för att skapa 
en lugn arbetsmiljö i klassrummet (a.a., s. 161) medan pojkar får mer avancerade frågor, fler 
följdfrågor samt längre tid på sig att svara än vad flickorna får (a.a., s. 19). Dessutom prioriterar 
lärarna pojkarna i tillämpningen av läroplanen (exempelvis genom att ta hänsyn till pojkarnas 
intressen och tidigare erfarenhet i högre utsträckning än flickornas) (Staberg, 1992, s. 162) och 
är överrepresenterade i läroböcker (a.a., s. 134). En brittisk studie i slutet av 70-talet visade hur 
lärare fördelade uppmärksamheten mellan elever av olika kön: läraren interagerade dubbelt så 
ofta med pojkar än med flickor. När läraren ansträngde sig för att uppmärksamma flickor mer 
än vanligt fick flickorna 42 procent av uppmärksamheten. Då tyckte både pojkar och flickor att 
läraren hade gått för långt och favoriserat flickorna (Spender, 1982, s. 56). Liknande resultat av 
klassrumsobservationer rapporterar man från alla skolstadier i många olika länder. De är 
aktuella i det svenska klassrummet idag (Wernersson, 2006, s. 43).  
 
Ett huvudproblem är att lärare är omedvetna om genusfrågor samt att de saknar kunskap om 
klassrummets dynamik såväl som pedagogiska verktyg för en inkluderande undervisning 
(Zohar & Bronshtein, 2005, s. 74). Resultatet pekar på att ett effektivt arbetssätt för att jobba 
med jämställdhetsfrågor är en reflekterande metod i form av handledning av arbetslag. 
Handledningen kan hjälpa lärarna i arbetslaget att reflektera över sin egen praktik och sitt eget 
förhållningssätt till genusfrågor. Undervisningen om genus i teknikkurser verkar vara ett 
outforskat område. Montano och Vangenmalm (2018) har intervjuat tre tekniklärare samt 



samlat och bearbetat svaren från en enkätundersökning. Syftet med studien är att förstå lärares 
förhållningssätt till genus i sin egen undervisning. Resultaten visar att begreppet genus är 
svårtolkat. Lärarna säger att genus är irrelevant för teknikundervisningen. Lärarna vill behandla 
flickor och pojkar lika. Bilden av att lärare vill behandla könen lika bekräftas av Hedlin (2009, 
s. 191) samtidigt som hon problematiserar bilden ”[l]ärarna ska inte bemöta flickor och pojkar 
som könlösa elever” (a.a., s. 195.) Att behandla flickor och pojkar likadant innebär att blunda 
för de asymmetriska villkoren som råder i skolan, där de manliga eleverna utgör normen (a.a., 
s. 195). Genusblindhet innebär att läraren misslyckas med att se varje elev som en individ med 
unika behov, intressen och förutsättningar. 
 
Lundmarks (2018) utvecklingsarbete handlar om undervisning i momenten ”Grundläggande 
teknikfilosofi” med särskilt fokus på etik. Lundmark tar avstamp i tidigare forskning om 
etikundervisning inom teknikområdet (Gardelli, 2016) där man diskuterar tre ansatser för 
etikundervisningen: en deskriptiv, en värdeöverförande och en undersökande ansats. Dessa 
riktlinjer handlar om att beskriva etik, överföra etiska värderingar respektive att utforska etik. 
Ur ett pedagogiskt perspektiv är den undersökande ansatsen överlägsen de övriga. Skälet är att 
den lägger en solid grund för att eleverna ska kunna överföra kunskaperna till handlingar 
(Gardelli, 2016, s. 255). Kännetecknande för den undersökande ansatsen är ett starkt fokus på 
dialogcentrerad undervisning. Och den står i kontrast till monologisk, lärarcentrerad 
undervisning. Inspirerad av Gardelli skapade Lundmark en lektionsserie och använde dialog i 
olika former (i hel grupp, små grupper och mellan par av elever). Under tre lektioner försöka 
läraren hjälpa eleverna att utveckla förståelsen för etik i allmänhet och i relation till teknikens 
funktion och tillgänglighet. Lundmark (2018, s. 24) säger att de formuleringar som Skolverket 
erbjuder kring bedömning av momenten ”Grundläggande teknikfilosofi” är tvetydiga. Han 
upplever dem som ogenomtänkta och utvecklar ett analysverktyg för att uppskatta hur 
välgrundat och nyanserat ett visst resonemang är (a.a., s. 11). Med hjälp av ett regelverk kan 
han systematiskt analysera elevsvar på skriftliga prov. För varje argument sätter han ett värde 
mellan 1–5, där 1 är lågt och 5 är högt beroende på hur välgrundat och hur nyanserat 
resonemanget är. Till exempel Nivå 1 för att bedöma nyansering är när eleven argumenterar 
utifrån sitt perspektiv. Nivå 5 är när eleven tar upp flera närliggande perspektiv. 2–3 perspektiv 
innebär att eleven är skild från sin egen position. Lundmark bestämmer kriterier för alla nivåer. 
Resultaten visar en positiv utveckling i elevernas förmåga att argumentera kring etiska problem. 
Författaren menar att resultaten är förenliga med Gardellis forskning (2016) om dialog kring 
undervisning i etiska frågor. Lundmark lyfter svårigheterna med bedömningen, och det är oklart 
hur användbart analysverktyget är för bedömningen. Lundmark (2018, s. 27) tycker att det 
föreslagna arbetssättet kan vara en framkomlig väg för att undervisa i etik på teknikprogrammet.  

 

Lärande och utbildning vs genus och teknik  
Samtida uppfattningar om socialkonstruktivism har som ursprung den ryska psykologen och 
pedagogen Lev Vygotskij (1896–1934) som, tillsammans med Alekseij Leontiev och 
Alexander Lurija, har tagit fram en teori om kognitiv utveckling. Vygotskij ansluter sig till Karl 
Marx syn på förhållandet mellan människan och omständigheterna: ”människan formas av 
omständigheter, men att hon själv producerar dessa omständigheter” (Stensmo, 2007, s.171), 
se Figur 1. Människan är både objekt och subjekt, som objekt är hon ”påverkad av de 



omständigheter hon lever i och dessa omständigheters historia, samtidigt som hon är ett subjekt 
som påverkar dessa omständigheter” (a.a., s. 189). 
 

 
Figur 1 Marx syn på förhållandet mellan människa och omständigheter. 
 
Implikationen av denna syn på människan är att (1) lärande är situerat, det vill säga lärprocessen 
beror på vilket sammanhang man lär sig i, samt (2) lärande sker både i elevernas huvud och 
genom interaktion med omvärlden. Undervisning och lärande är sociala och kulturella 
processer som sker genom dialog och samtal. Vygotskij har stort inflytande på de svenska 
läroplanerna. I Läroplanskommitténs (1992) betänkande Skola för bildning förklarar 
myndigheten ett skifte från ”uppfattningen att människans kognitiva utveckling huvudsakligen 
är psykiskt och biologiskt bestämd till att den också i hög utsträckning är socialt och kulturellt 
bestämd” (SOU 1992:94). Man för fram Vygotskij som pedagogisk förebild (Stensmo, 2007, 
s.198). De gällande läroplanerna för svenska skolan är rika på kopplingar till Vygotskijs verk 
(Nilsson & Olsson, 2013).  
 
I likhet med många teorier utgår min studie från en socialkonstruktivistisk syn på teknik. Det 
innebär att man accepterar kopplingar till fysiska artefakter och teknik. Man betonar det 
godtyckliga sättet på vilket vissa aktiviteter och maskiner räknas som teknik medan andra faller 
utanför ramen, till exempel att ”förmågan att hantera en teknisk produkt som symaskinen är 
mindre tekniskt krävande än att behärska en dator eller en bil” (Mellström, 2003, s. 73). Man 
kan dra en parallell mellan den sociala konstruktionen av genus och den sociala konstruktionen 
av teknik där ”båda ses som något som spelas upp i en process snarare än något som är givet 
och oföränderligt” (Faulkner, 2003, s. 28). Medan ett könsessentialistiskt perspektiv förklarar 
den manliga dominansen i tekniken ”helt enkelt” för att tekniken kräver någon sorts 
grundläggande maskulin egenskap, letar det konstruktivistiska perspektivet svaret i samspelet 
mellan genus och teknik, som historiskt och kulturellt konstruerade former: genus och teknik 
formar varandra ömsesidigt (Faulkner, 2003, s. 26–28), se Figur 2. 

 

Figur 2 Förhållande mellan genus och teknik enligt en konstruktivistisk tankeform. 

Teknik påverkar genus genom att individen konstruerar sin genusidentitet i förhållande till 
bland annat sitt förhållande till teknik, det vill säga, teknisk kompetens eller intresse. Faulkner 
(2003, s. 39) menar att ingenjörers förtjusning i teknik och deras stolthet över sin tekniska 
kompetens bestämmer de manliga ingenjörernas identitet. Männen skapar ett broderskap som 
utesluter kvinnliga ingenjörer från viktiga informella nätverk. Flera forskare har dokumenterat 
männens identifiering med teknik (se Holth, 2015; Mellström, 2003). Enligt Mellström (2003, 
s. 68) är arbetet med teknik i vuxen ålder en naturlig fortsättning på ett livslångt intresse för 
teknik hos manliga ingenjörer. Processen för att identifiera sig med teknik och därmed 



konstruera sin genusidentitet ser annorlunda ut för kvinnor. Walden (1982, s. 21) beskriver en 
konflikt för kvinnor som väljer att studera teknik, ”de blir avvikare i två världar: från 
kvinnovärlden genom sitt yrkesval och från den tekniska världen genom sitt kön. De blir en 
minoritet i bägge världarna”. Walden beskriver två möjliga överlevnadsstrategier. Den ena är 
att undvika avvikarkänslan genom att hålla isär sina två världar. Personen är kvinna i 
privatsfärens kvinnovärld och könsneutral i teknikens värld. Den andra överlevnadsstrategin är 
att identifiera sig själv som ”unik och annorlunda”. Det betyder att man vänder 
avvikarsituationen till sin fördel. Genom att uppleva sig som unik kvinna i en manlig värld 
räddar kvinnan sin kvinnliga identitet. Genus påverkar också tekniken. Exempelvis är det 
främst män som beslutar om teknikens utformning och män har generellt större framgång i att 
hävda sin tekniska kompetens än kvinnor (Faulkner, 2003, s. 26). Tekniska artefakter kan också 
ha genusprägling. Man associerar symaskiner med kvinnor och man associerar bilar med män 
(Mellström, 2003, s. 73).  
 
Genomförande Lektion 1 - 8 

Här presenterar jag genomförandet av undervisningen under min VFU. Inledningsvis 
presenterar jag ett sätt att tolka kursens kunskapskrav med hjälp av en socialkonstruktivistisk 
syn på genus och teknik. Tolkningen av kunskapskraven är också det första steget i lärarens 
lektionsplanering. Därefter följer ett resonemang kring tidsåtgången för lektionsserien och en 
beskrivning av de enskilda lektionerna. Slutligen presenterar jag utformningen av en 
inlämningsuppgift och konstruktion av en bedömningsmatris.  
 
Man kan synliggöra skolans kunskapskrav ur ett genusperspektiv. I planeringen av 
undervisningen om genus och teknik ingår att följa ämnesplanens lärandemål och 
kunskapskrav. I den här studien tolkar jag kunskapskraven ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Skolverket (2011a, s. 3-5) beskriver kunskapskraven i ämnesplanen. 
 

Vidare beskriver eleven översiktligt / utförligt / utförligt och nyanserat hur 
föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som 
är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och 
teknikutveckling. (…) Eleven ger enkla / välgrundade / välgrundade och 
nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och 
kvinnor. 

 
Den första delen av det första stycket handlar om hur föreställningar och traditioner inom 
teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, med andra ord, hur 
teknik påverkar genus. Den andra delen handlar om hur ”genus” påverkar och påverkas av 
teknik och teknikutveckling. Enligt den här skrivningen, formar genus och teknik ömsesidigt 
varandra. Skolverkets (u. å.) kommentar stöder ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för 
tolkningen av kunskapskraven.  

Ämnesplanen har ett tydligt genusperspektiv. Inom teknikområdet finns 
föreställningar om manligt och kvinnligt som påverkar hur teknik utformas. I 
teknikämnet finns möjligheter att diskutera inte bara teknikutformning och 



teknikutveckling utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt utan också att 
undersöka och ifrågasätta själva föreställningarna. 

 
”Grundläggande teknikfilosofi” är en av 11 punkter i det centrala innehållet i kursen Teknik 1. 
Eftersom Skolverket undviker att ge vägledning avseende hur mycket tid läraren ska ägna åt 
varje moment resonerar Lundmark (2018, s. 13) ”[k]ursen Teknik 1 är en 150 poängs kurs (150 
undervisningstimmar). Punkterna i det centrala innehållet är 11 till antalet […]. Skulle alla 
punkter ägnas lika mycket tid så skulle 150

11
 ≈ 13.6 timmar läggas på varje del”. På skolan där 

jag genomförde VFU ingår ”Grundläggande teknikfilosofi” under två delar av kursen. Varje 
del består av sex lektioner á 80 minuter, dvs åtta undervisningstimmar per del och 16 
undervisningstimmar totalt. Jag skulle få möjlighet att undervisa under hälften av tiden, 
eftersom den andra hälften var förlagd till senare och låg utanför VFU.  Den första delen av 
kunskapskraven om hur teknik påverkar genus skulle vi behandla senare. Jag skulle få undervisa 
om hur genus påverkar teknik och formulera förslag för att göra teknik tillgänglig. Under 
tidigare läsår hade min VFU-handledare bedömt denna del av kursen med en skriftlig rapport. 
Elevernas uppdrag var att välja en teknikbransch, undersöka hur könsfördelningen såg ut i 
branschen och komma med förslag på hur man kunde göra branschen jämställd. Den skriftliga 
rapporten gav endast möjlighet att bedöma moment 3 dvs: Förslag på hur teknikområdet kan 
göras lika tillgängligt för män och kvinnor. Därför valde vi i projektet att komplettera 
momenten med en kortare skriftlig uppgift som vi kunde använda för att bedöma nästa moment.  
 
Lektion 1: Elevarbete  
Eleverna lämnade in svar på samma uppgift tre gånger: första gången som en diagnos under 
första lektionen, den andra gången i en reviderad form efter att de hade fått återkoppling från 
sina kamrater. En tredje gång fick eleverna feedback från läraren på den reviderade uppgiften. 
Läraren bedömde alla uppgifter utan att kommunicera bedömningen till eleverna. Lektionen 
startade med en kort presentation av mig själv och momenten. Därefter förklarade vi 
kunskapskraven, undervisningsupplägget och bedömningskriterierna. Tanken var att vi skulle 
tydliggöra lärande- och bedömningsprocesserna för eleverna (Jönsson, 2017, s. 21). Sedan 
visade lärarna en kort film och förklarade begreppen kön, genus och sociala konstruktioner. 
Syftet med filmen var att ge eleverna en introduktion till ämnet innan de svarade på 
diagnosuppgiften. Eleverna fick sedan svara på diagnosuppgiften. Frågorna fick de på papper 
och de skulle besvara på samma sätt. Anledningen till att vi valde detta format var att 
utformningen skulle underlätta arbetet med kamratrespons på en senare lektion. Inför lektionen 
hade vi förberett en lista med elevernas namn. Till eleverna gav vi en siffra som de skulle ange 
på diagnosuppgiften. Vi ville genomföra kamratrespons-övningen anonymt. Ursprungligen 
skulle vi använda resten av lektionen för dialogbaserad undervisning (Gardelli, 2016, s. 17–
26). För att starta diskussionerna höll jag en PowerPoint-presentation som handlade om sociala 
konstruktioner och hur genus- och teknikföreställningar förändras över tiden. Jag 
problematiserade också definitionen av Teknik och hur begreppet kan innebära olika saker. 
Därefter följde en kort Youtube-video om astronauten Karin Nyberg som hade ett sy-projekt i 
rymden. Tanken var att videon skulle väcka tankar kring vilka aktiviteter som vi traditionellt 
räknar som Teknik och varför. Sedan ställde jag frågor till hela gruppen. Några få elever räckte 
upp handen och svarade. Jag undvek att bedöma deras svar som rätt eller fel utan försökte ställa 
följdfrågor så att de skulle utveckla sitt resonemang. Dock svarade många att de saknade 



kunskap och resten av klassen satt tysta. Eleverna saknade intresse av att diskutera ämnet. De 
fick istället jobba självständigt med att skriva en rapport för momentet. 
 
Lektion 2: Kamratbedömning 
Målet med lektionen var att hjälpa eleverna att förstå bedömningskriterierna samt att aktivera 
eleverna genom att bedöma varandras uppgifter. Målet var också att efter genomförd 
kamratrespons-övning underlätta självbedömning av sina egna uppgifter (Jönsson, 2017, s. 
121). Efter lektionen skulle eleverna få möjlighet att förbättra sina texter och lämna in dem igen 
några dagar senare. Jag inledde lektionen utförligt, välgrundat och nyanserat, samt på varje 
nivå, E, C och A. Jag gav specifika exempel. Sedan visade jag två (anonyma) elevexempel av 
svar på diagnosuppgifterna. Dessa hade jag valt i förväg och bett om elevernas tillåtelse att 
använda dem i undervisningen. Dessutom använde vi exempel från andra klasser så att alla 
elever skulle känna sig sedda. Jag läste svaren högt och förklarade för eleverna att jag hade 
använt en matris för att bedöma uppgiften. Jag angav vilken typ av feedback jag hade gett 
eleven. Kamratrespons-övningen hade jag förberett genom att stämpla ihop ett extra papper till 
varje diagnosuppgift. Kamratresponsen gick ut på följande sätt: Jag delade ut uppgifterna till 
eleverna så att ingen fick sin egen uppgift tilldelad. Sedan bad jag eleverna att bedöma 
varandras uppgifter med stöd av bedömningskriterier som visades på tavlan. Efter 
kamratrespons-övning fick eleverna jobba självständigt med att skriva en rapport för momentet. 
 
Lektioner 3–6: Lärarbedömning 
Jag hade ursprungligen tänkt att använda åtminstone delar av de kommande lektionerna för 
gruppdiskussioner och hade förberett diskussionsmaterial för detta ändamål. Dock önskade 
VFU-handledaren att eleverna skulle ägna sig åt att skriva rapporten istället. Detta var också 
det egentliga formella bedömningsunderlaget för momentet. Jag redigerade mina presentationer 
till ett dokument och lade till frågor (se nedan), som uppmuntrade till reflektion, samt länkar 
till video och annat material på nätet. Exempel på Reflektionsfrågor (elever): Hur kan man se 
könsmarkeringen? Vilka estetiska skillnader ser du mellan en traditionell borrmaskin och 
”Dolphia”? Mellan en traditionell ”Blender” och ”Mega Hurricane” Vad har detta för 
konsekvenser? Kan du komma på flera exempel på hur genuskonstruktioner påverkar 
teknikprodukter? Där finns även exempel på Reflektionsfrågor för (lärare): Har du själv blivit 
utsatt för uteslutning? Skapar du en inkluderande miljö i klassrummet? Får alla elever uttrycka 
sina åsikter? Får alla elever lika mycket uppmärksamhet? Hur kan vi skapa en jämställd 
utbildning? Jag delade dokumentet med eleverna på kursens webbsida. Vi diskuterade 
innehållet i dokumentet, bland annat hur man könsmarkerar vissa produkter (Ehrnberger, 
Räsänen & Ilstedt, 2012), genom uteslutningsmekanismer i tekniska utbildningar och yrken 
samt genom ”jämställdhetsparadoxen” (Stoet & Geary, 2018). Jag delade också en 
tidningsartikel som handlade om en undersökning om bilsäkerhet. Undersökningen visar att 
kvinnor riskerar att skadas allvarligt även i de bästa bilarna. Orsaken är att krockdockorna liknar 
män (Ekroth, 2014). Under lektionerna var jag tillgänglig för frågor och diskussioner. Jag 
delade ut skriftlig feedback på elevernas omarbetade uppgifter efter kamratrespons.  
 
Inlämningsuppgift 
Inlämningsuppgiften var ämnad att bilda bedömningsunderlag för moment 2, det vill säga hur 
genus påverkar teknik och teknikutveckling. Jag ville ge eleverna möjlighet att uttrycka sig så 
fritt som möjligt och valde därför en öppen formulering. Det är samma formulering av 
kunskapskravet som i ämnesplanen, dock lite förenklat, använde jag kravet på ett sätt som skulle 



göra den lätt att förstå: ”Beskriv hur föreställningar om genus påverkar teknik och 
teknikutveckling. Försök svara så utförligt, välgrundat och nyanserat som möjligt.” Efter 
huvudfrågan följde tre frågor som eleverna kunde använda som stöd för att svara på 
huvudfrågan. Eleverna arbetade med samma uppgift vid tre olika tillfällen. Under den första 
lektionen svarade eleverna på frågorna på papper och hade 30 minuter till sitt förfogande. 
Eleverna fick sedan revidera sin uppgift efter att ha fått feedback från klasskamraterna. Den här 
gången skulle eleverna skicka in svaren digitalt och deadline sattes till tre dagar efter att 
eleverna hade fått återkoppling. Den tredje inlämningen skulle eleverna göra efter de hade 
bearbetat uppgiften efter lärarens (min) feedback.  Deadline satte vi till två dagar efter att 
eleverna hade fått återkoppling.  
 
Elevernas kunskapsutveckling 
Empirin för den här studien samlade jag vid min VFU höstterminen 2020. Då undervisade jag 
tre klasser i teknikämnet. Urvalet av deltagarna gjorde jag som ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2016/2016, s. 243), Det innebär att jag samlade data från tillgängliga klasser.  
Läraren bedömde elevernas inlämningsuppgifter (1) vid diagnos, (2) efter kamratrespons-
övningen och (3) efter lärarens återkoppling. Läraren analyserade elevernas texter och jämförde 
dem med kriterierna i en matris. För varje aspekt (utförligt, välgrundat, nyanserat) valde man 
en bokstav (E, C, A). Den motsvarade matrisens kvalitetsnivåer. Baserat på de tre bokstäverna 
för de olika delarna gjorde läraren en subjektiv bedömning av uppgiften för att summera den i 
en övergripande bokstav. Senare använde vi bokstäverna som indikator på 
kunskapsutvecklingen, med andra ord, läraren antog att bedömningen var ett indirekt mått på 
elevernas kunskap (Bryman, 2016/2016, s. 202). Läraren analyserade elevernas 
kunskapsutveckling på grupp- och individnivå. I det första fallet räknade läraren det totala 
antalet uppgifter i alla klasser. Bedömningen bestod av bokstäver och progressionen vid varje 
tillfälle framgick av ett diagram. För att analysera elevernas kunskapsutveckling på individnivå 
följde lärarens bedömning varje enskild elev. Man kunde notera om eleven hade förbättrat sitt 
resultat efter kamratrespons-övningen och efter lärarens feedback.  
 
Videoinspelningar av lektioner liksom kollegiala observationer med efterföljande reflektion har 
man tidigare använt i forskningen av undervisning (Håkansson & Sundberg, 2016, s. 116). 
Inspelningar av undervisning kan man använda bland annat för att studera maktsituationer och 
hur lärarnas beteende påverkar klassrumsklimatet. Ett annat fokus är bemötande och 
förhållningssätt hos lärare och elever (Wahlgren, 2009, s. 54–56). I den här studien undersöker 
jag min egen undervisning med hjälp av (1) VFU-handledarens ostrukturerade observationer 
av hela lektionsserien (lektion 1 - 6) och (2) mina egna strukturerade observationer av en 
videoinspelning av en lektion. Strukturerade observationer innebär en direkt observation av 
beteendet och registrering av detta utifrån förutbestämda kategorier (Bryman, 2016/2016, s. 
337). Den observerade lektionen innehöll i mitt fall en inledning till ett nytt kursmoment, 
kommunikation av instruktioner till elever och en kort föreläsning. Vi använde ett 
observationsschema för att studera videoinspelningen. Observationsschemat är en förenklad 
version av Skolinspektionens schema (2016, s. 32) med särskilt fokus på området ”Tydlighet i 
mål, innehåll och struktur”. Ett exempel på hur läraren kan genomföra ”en genomtänkt 
lektionsstart” är att ”välkomna eleverna och ge en tydlig och intresseväckande lektionsstart.”  
 



Resultat 
Först beskriver jag användningen av ett verktyg i undervisningen och jag exemplifierar med ett 
par utvalda texter från kamratrespons-övningen och lärarens återkoppling på uppgifterna. Sedan 
presenterar jag ett exempel på hur lärarens bedömning systematiskt kan underlätta återkoppling 
på en elevuppgift. Man kan också utveckla uppgiften med hjälp av återkoppling. Till slut 
presenterar jag resultaten av observationerna av den egna undervisningen. Läraren använder 
bedömningen för att (a) kommunicera lärandemål och bedömningskriterier (b) stödja elevernas 
bedömning av andra elevers uppgifter i kamratrespons-övningen i lektion 2. (c) ge eleverna 
objektiv feedback på den reviderade uppgiften under lektionerna 3 - 6. Och slutligen (d) bedöma 
den reviderade uppgiften efter lärarens feedback. 
 
Med hjälp av en matris kommunicerar vi lärandemål och bedömningskriterier. Läraren använde 
matrisen som ett verktyg för att ge återkoppling vid två tillfällen: (a) för att ge återkoppling till 
varandra i kamratrespons-övningen och (b) för att ge återkoppling till eleverna på deras 
reviderade uppgifter. De flesta eleverna arbetade engagerat under kamratrespons-övningen. De 
verkade fundera över återkopplingen de gav. I slutet av lektionen kom flera elever fram och tog 
bilder. Kvaliteten på återkopplingen varierade från att kommentera stavnings- och lingvistiska 
fel till genomtänkta och konstruktiva förbättringsförslag baserade på de givna kriterierna. Det 
finns exempel där respondenten föreslår användningen av flera beskrivningar (aspekt utförligt), 
exempel med källor (aspekt välgrundat), samt flera perspektiv (aspekt nyanserat). 
 
Bedömning av en elevuppgift 
En elev förbättrar svaret på en uppgift efter återkoppling från en kamrat och från läraren. 
Läraren använder ett bedömningsunderlag. Uppgiften som eleven analyserade valde läraren 
med hjälp av ett urval (Bryman, 2016/2016, s. 243) där en elev hade sparat feedback från 
kamraten och från läraren. Eleven fick tillåtelse att använda dem. I ett annat exempel föreslår 
läraren att eleven svarar på någon stödfråga med syfte att redovisa flera exempel och nå en hög 
nivå i välgrundat-aspekten (rad 5–6). Vidare ställer läraren en fråga om företagets perspektiv 
med syfte att få ett underlag för att bedöma nyanserat-aspekten (rad 6). En tabell visar 
uppgiftens slutliga version.  
 
Elevernas slutliga version av uppgiften efter lärarens feedback. 

Rad  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Idag finns det många som redan vid tidig ålder tycker att det är enkelt att hantera teknik, både tjejer och 
killar blir ofta bättre än sina föräldrar på att förstå sig på datorer1. Däremot kan det finnas tjejer som 
väljer att inte satsa på en karriär inom tekniska branscher på grund av att det är färre kvinnor än män 
där, vilket leder till en ond cirkel där färre och färre kvinnor vill jobba med teknik. 
Ett annat exempel på anledningar till varför det finns färre kvinnor i tekniska branscher är att det går 
emot könsnormerna, att kvinnor inte vill verka mindre feminina genom att vara bra på att förstå teknik2. 
Att antalet kvinnor som jobbar inom tekniska branscher påverkar teknikutvecklingen i samhället negativt 
eftersom det finns färre talangfulla personer som jobbar med att utveckla tekniken. 
Man kan även se detta problem ur ett socialt perspektiv på individens nivå där man kan se att kvinnor 
kan må sämre på sina arbetsplatser om den domineras av män. Detta kan även påverka hur de presterar 
under arbetstid. 



14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

När det gäller tekniken vi har idag så finns det också faktorer som kommer från våra fördomar om de 
två könen som påverkar produkterna, som att det finns verktyg och redskap som ser mer manliga eller 
kvinnliga ut. Till exempel ser speldatorer och speltillbehör mer mörka, high-tech och kantiga ut medan 
sminkredskap och hårredskap är mer ljusa, simpla och har dessutom rundade kanter. 
[bild] [bild] 
Många företag skulle säga att de här produkterna bara ser ut så för att det säljer bättre och det är det 
folk vill ha, vilket må vara sant men och andra sidan kanske det hade sett annorlunda ut om det var 
blandat redan från början, när dessa produkter var nya. Detta betyder att fördomar spelade en stor roll 
när de här produkterna började tillverkas.  

 
Eleven följer lärarens förslag och svarar med en av stödfrågorna samt diskuterar företagets 
perspektiv. Den nya texten är markerad. Den slutliga textversionen innehåller beskrivningar 
och förklaringar (utförlig: A), exempel med källor (välgrundat A) samt perspektiv (nyanserat: 
A). Helhetsbedömningen av uppgiften är A. Läraren gör en helhetsbedömning av uppgiften och 
sammanställer elevernas kunskapsutveckling. Vid en tidigare diagnos fick flera elevuppgifter 
bedömning F, trots att nivån låg utanför bedömningen. Förklaringen är att F-uppgifterna 
missade alla kriterium. Alla uppgifter klarade sig undan från att bli bedömda med F efter 
kamratresponsen eller lärarens feedback. Poängen är att läraren kunde följa elevernas 
kunskapsutveckling från diagnos till den slutliga uppgiften. 
 
Läraren bedömde att 33% procent av uppgifterna var värda E. Andelen E sjönk till 27% efter 
kamratrespons och till 15% efter lärarens feedback. Uppgifterna som läraren bedömde med C 
ökade från 43% vid diagnosen till 68% efter kamratrespons, för att sedan minska till 40% efter 
lärarens feedback. Alla uppgifter missade betyget A vid diagnosen, bland annat för att eleverna 
saknade tillgång till källor vid tillfället. Andelen av uppgifterna som fick A efter 
kamratresponsen var 5% och efter lärarens feedback 45%. Sammanställningen i Error! 
Reference source not found. representerar utvecklingen på gruppnivå, det vill säga, den andel 
av uppgifterna som fick de olika bedömningarna i det totala urvalet. Utvecklingen visar hur de 
enskilda eleverna förbättrade sina texter vid de olika tillfällena. Cirka hälften (45%) av eleverna 
lyckades få en bättre bedömning efter kamratrespons-övningen, medan resten visade samma 
värden som tidigares. Hälften av eleverna lyckades höja sin bedömning efter lärarens feedback 
medan resten var oförändrad.  
 
Videoinspelningen av en av mina lektioner (lektion 1) analyserade vi med hjälp av ett 
observationsschema. Jag försökte väcka elevernas intresse i ämnet genus och teknik genom att 
diskutera hur genus kan ha en praktisk påverkan på individers lön och arbetsmiljö. Jag 
förklarade också hur arbetssättet för det nya momentet skulle se ut. Vad gäller tydligheten i 
kommunikationen konstaterade jag egna svårigheter med språket och att hitta rätt ord eller göra 
små grammatiska fel. Jag bedömer dock svårigheterna vara så små att de knappast påverkade 
elevernas förståelse av budskapet. Dessutom använde vi icke-verbal kommunikation som 
hjälpmedel för att förtydliga budskapet. Under den inspelade lektionen ställde jag endast ja/nej 
frågor till eleverna, till exempel ”Är det tydligt?” Vid slutet av lektionen sammanfattar jag 
lektionsinnehållet, påminner eleverna om de kommande deadline och berättar om nästa lektion. 
Handledarens ostrukturerade observationer bekräftar min analys av lektionen och kompletterar 
den med beröm för att jag var tydlig och visade ledarskap i klassrummet.  



 
Lärarens och elevernas kunskapsutveckling 
Den genomförda undervisningen var nästan identisk för de tre klasserna. Mycket små 
variationer förekom, till exempel, anpassade läraren lektionens upplägg efter tiden för 
lektionerna. Men lektionens innehåll samt de pedagogiska valen var i stort sett samma. De små 
skillnaderna som förekom i undervisningen var minimala och påverkar knappast resultaten av 
studien. Detta projekt bekräftar resultaten från tidigare studier. Lärarens bedömning har 
gynnsamma effekter på elevers lärande. Men bedömningen är resurskrävande ur lärarsynpunkt 
(Hirsh & Lindberg, 2015, s. 4). Tidsåtgången för att ge individuellt anpassad, skriftlig feedback 
på elevuppgiften var 3–4 timmar per klass. Eftersom jag undervisade tre klasser var den totala 
insatsen cirka 12 timmar. Uppgiften var att hantera ett bedömningsunderlag för ett litet 
delmoment. Arbetsbördan var begränsande och jag misslyckades med att ge en detaljerad 
bedömning på den slutliga redovisningen av uppgiften. Min uppfattning är dock att det är nyttigt 
att ge feedback på den halvfärdiga uppgiften, och att ge eleverna chansen att använda 
återkopplingen för att förbättra sina texter. Dessutom brukar eleverna isolera sig från all form 
av återkoppling i slutet av momenten. Resultaten stämmer överens med tidigare studier som har 
visat att elever helst vill ha poäng eller betyg istället för nyanserad information om sina 
prestationer (Jönsson, 2017, s. 92). Kamratrespons-övningen hade positiva effekter på 
elevernas kunskapsutveckling. Responsövningen var också mycket tidseffektiv. Det tog 3–4 
timmar per klass att ge återkoppling på texterna. Kamratresponsen, å andra sidan, tog cirka 15 
minuter av lektionstiden. Ytterligare en fördel är att kamratresponsen ger eleverna möjlighet att 
se hur man kan lösa samma uppgift på olika sätt. Det sista kan ha varit speciellt nyttigt för de 
studerade klasserna, där klimatet knappast främjade gruppdiskussioner. Men kamratresponsen 
tillät eleverna att ta del av varandras åsikter och vara aktiva i sin respons.  

 
Forskning om undervisning i genus är begränsad, vilket är en indikation på ett behov av att 
utveckla kunskap inom området. Mitt utvecklingsarbete är ett bidrag till denna 
kunskapstradition. Samtliga resultat pekar mot en positiv kunskapsutveckling hos eleverna. De 
övergripande mönstren är: andelen elever med lägsta betyg (F och E) minskade efter lärarens 
undervisningsinsats och andelen med högsta betyg (A) ökade från 0% till 45%. Mönstret liknar 
utvecklingen av betyg i Lundmarks (2018) undervisningsinsats om etik i en Teknik-kurs. 
Lundmark (2018) visar också en förbättring av betygen från diagnosen till det slutliga provet. 
Dessvärre saknar jag slutsatser gällande vilken undervisningsmetod som var bra, eftersom 
dataunderlaget missar möjligheter till tillförlitliga jämförelser. För det första är bedömningen 
subjektiv i båda studierna (a.a., s. 22). För det andra använder Lundmark en 5-gradig 
bedömningsskala med andra bedömningskriterier än den 3-gradiga bedömningsskala vi 
använder. Dessutom var förutsättningarna och urvalet annorlunda. Ett bidrag är kvantifieringen 
och visualiseringen av kunskapsutvecklingen vid tre tillfällen: diagnos, efter kamratrespons och 
efter lärarens feedback. Kamratrespons-övningen var effektiv både tids- och resultatmässigt. 
45% av eleverna förbättrade sina texter efter kamratresponsen. Detta kan jämföras med andelen 
(52%) av eleverna som förbättrade sina resultat efter lärarens feedback. Men jag tvivlar på att 
eleverna skulle kunna komma till de högre betygsnivåerna endast med kamratrespons. Enligt 
Vygotskij är medverkan av en vuxen eller en mer kapabel kamrat en förutsättning för att kunna 
stötta eleven i att arbeta i den proximala/närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978, p. 86).  
 



Som lärare möter vi unika människor under unika omständigheter. Våra teoretisk-pedagogiska 
kunskap måste vi anpassa efter den speciella kontext där undervisningen sker. Lärarens 
bedömning är en kontextbunden social praktik (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 4). Under VFU, 
bevittnade jag en spänning mellan handledarens intresse av att testa nya undervisningsmetoder 
och en skepticism till att ändra etablerade metoder. Det är en personlig utmaning att balansera 
den ödmjukhet situationen kräver för att lära sig av andra lärares erfarenheter, och att ha modet 
att testa nya metoder. Att förändra genusstrukturer är en utmaning för skola och samhälle. 
Många lärare är omedvetna om sina egna fördomar och hur de bemöter eleverna.  Det är lärarens 
ansvar att rannsaka sin undervisning och jobba för genusmedveten undervisning. Jag vill lära 
mig hur man i praktiken kan anpassa undervisningen, på ett sätt som tar hänsyn till eleverna 
förutsättningar och behov.  
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Frågor 

• Är Sverige ett jämställt land om man frågar ingenjörer? 
• Vad är unikt för Teknik(ämnet) och genus? 
• Varför undviker skolan att arbeta med genusfrågor? 
• Vad är syftet med att referera till Vygotsky, Luria och Leontev? 
• Vad är ett könsessentialistiskt perspektiv på undervisning? 
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