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Abstract
Learning by simulation - or simulated learning?

The purpose of this essay is to describe, illuminate and analyze individ
ual learning strategies within the context of the automation/electrical 
engineering programme in vocational education in Swedish upper-sec
ondary school system. The study was carried out during 2002-2004 in 
the subject of control technique. The aim of the study was to investigate 
an describe students' learning and the learning environment brought 
about when computer-based learning software is employed in the edu
cation, and whereby labs take place through virtual simulations.
Our main questions are: What learning strategies do the students devel
op in that sort of learning environment? How and what do they learn? 
What resources do they use in learning? What motives are there for 
their actions and behaviour in the classroom? The study has been per
formed and monitored from a combination of a Socio-cultural perspec
tive (Säljö 2000; Vygotsky 1934/1986; Wertsch 1998), and Activity 
Theory (Leontiev 1978; Engeström 1987).
In the first analysis, we describe the learning strategies of four students. 
These descriptions are based on video recordings of their interaction 
with the learning software, and interviews based on replayed selections 
from the video recordings. We also describe the learning software and 
the assigned tasks, as well as the pedagogical support offered. Research 
on computer-based simulation for educational purposes emphasises the 
importance of adequate instructional support built into the software; 
otherwise it must be supplemented by teacher support.
Our study presumes that students be able to work independently with 
the learning software. This involves programming and testing functions 
in the virtual simulation models, in order to draw conclusions about 
how to control processes using different programming languages. How
ever, our results show that only the single most competent of the stu
dents in the study masters the simulations in practice; all the other stu
dents perceive it as remarkably difficult. One of the decisive factors is 
whether or not the student perceives the virtual simulations as real.
The comprehension of the students’ actions in the classes is enhanced 
by the next analytical step, in which classroom interaction is put into 
focus. We employ activity theory as our chief analytical tool, and the 



results provide a different and complementary description of students’ 
behaviour. It might seem that what takes place in the classroom is one 
activity, but if one takes the students motive for participating in it as 
one’s point of departure, the result is that there are two parallel activi
ties taking place alongside one another; one with respect to learning 
control techniques, and another for assessing the students’ performance. 
These activities appear to coincide only for three of the students in the 
study, namely those whose grades are higher than ‘pass’. Students who 
risk failing are offered special examination opportunities in order to 
pass, but it is not clear how they learn the substance of the control tech
niques.
In the final analytical step, control techniques are pictured as a learning 
process at the crossroads of professional and school perspectives. We 
describe students’ experience of on-the-job training as well as their per
ceptions of what control techniques require in terms of professional 
skills and knowledge. Our results highlight the problem of adapting and 
‘translating’ what is taught in school to the circumstances of profes
sional practice. In an abstract subject such as control technique, it is 
primarily a matter of understanding symbols and the functions they rep
resent, and furthermore to see the symbols as tools and components in 
an authentic process. Those skills are necessary in order to perceive the 
virtual simulation practice as real with respect to professional practi
tioners.

Key-words: vocational education, upper-secondary school, automation/ 
electrical engineering program, computer-based learning, virtual sim
ulationpractice, learning strategies, learning environment, assessment, 
Activity Theory, Sociocultural perspective.
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11

Förord
Intresset för att studera yrkesutbildning bygger på min bakgrund som yr- 

keslärare på elprogrammet och lärarutbildare. Före gymnasiereformen följ

de jag som yrkeslärare en grupp elever på heltid under två år. Först därefter 

tog jag mig an en ny elevgrupp. Detta kom att förändras helt vid gymna
siereformen 1991, då yrkesämnet sönderdelades i ämnen och kurser. Jag 

fick nu möta många elevgrupper, eftersom eleverna gick olika kurser i ett 

kursutformat system. Då upptäckte jag att när strukturerna förändras, så 

påverkas även ämnesinnehållet. Det blev tydligt att det inte finns någon 

given ämnessubstans som kan överföras till eleverna oberoende av i vilket 

sammanhang det sker. Med den utgångspunkten var det naturligt att göra 

studien om elevers lärande i ett klassrum, och inte i en särskilt utformad 

laborativ miljö, eftersom sammanhanget har betydelse för lärandet av äm

net.

Att använda datorer för simuleringar kan vara ett bra sätt att ge sam

manhang, som annars kan vara svåra att skapa. Olika möjligheter att an

vända datorsimuleringar finns i utbildning; fenomen som är osynliga för 

blotta ögat, exempelvis elektriska, kan synliggöras genom virtuella model

ler. Genom datorsimuleringar kan elever också själva undersöka konse
kvenser av olika åtgärder. Simuleringar som används inom yrkesutbild

ning är ofta repliker på yrkespraktiker, autentiska eller modeller. Utveck

lingen inom simuleringsområdet, och dess inverkan på yrkesutbildning och 

yrkeskunnandet, är och kommer att bli intressant att följa, vilket jag hoppas 

få fortsatt möjlighet att göra i kommande studier. Det känns privilegierat 

att ha fått möjlighet att fritt undersöka frågor inom ett område som intresse

rar mig. För att öka kunskapen om lärandets komplexitet behövs många 

beskrivningar av olika klassrumsmiljöer. Det är viktigt att utveckla bra red

skap för sådana studier, och jag skulle gärna se mer av forskningsarbete i 



12 Lärande simulering eller simulerat lärande?

lag. Det är svårt att utföra studier som ska spegla dessa komplexa samman

hang helt på egen hand.

Det som gjorde det möjligt för mig att genomföra studien var Stock

holms Stads satsning på att ge verksamma lärare kompetensutveckling via 

forskarstudieplatser. Satsning påbörjades 1999 i samarbete med Lärarhög

skolan i Stockholm, och en forskarskola i didaktik, med lärare som repre
senterade skilda didaktiska fält, skapades under ledning av professor Staf

fan Selander. Målet var att vi lärare, som blev antagna till platserna, efter 

fyra års halvtidsstudier skulle avlägga en licentiatexamen.

Forskarstudieplatsen var en grundförutsättning för att göra uppsatsen, 

men utan det stöd jag fått från vänner och kolleger hade det inte varit möj

ligt att genomföra arbetet. Ni ska alla ha ett stort tack!

Ett särskilt stöd har jag känt från deltagarna i KKLP (kunskapskulturer 

och lärandepraktiker), där jag haft min hemvist under större delen av mina 

forskarstudieår. Några personer vill jag dessutom framföra ett särskilt tack 

till: Ingrid Carlgren, min handledare, vars råd och stöd har varit ovärderli

ga. Inger Eriksson, min biträdande handledare, som alltid funnits till hands 
i vått och torrt. Viveca Lindberg, som med sina goda kunskaper om yrkes

utbildning alltid har haft tips om litteratur och olika infallsvinklar. Inge 

Benson, som har varit mitt bollplank och kreativa stöd i skrivandet.

Jag vill också framföra ett tack till elever och lärare i studien som med 

stor generositet har släppt in mig i klassrummet, låtit mig delta på lektioner 
och bjudit på sina erfarenheter och gett mig av sin tid för intervjuer.

Stockholm i december 2004

Ingrid Berglund



Del 1 Bakgrund och problem
formulering

I del 1 introduceras uppsatsens problemområde och frågeställningar i kapitel 

1. Därefter speglas några begrepp och definitioner som ligger till grund för 

studien i kapitel 2.
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Kapitel 1: Inledning och syfte

Inledning
Studien handlar om elevers lärande av styrteknik på elprogrammet i gym

nasial yrkesutbildning. Undervisningen i styrteknik genomförs med hjälp 

av ett datorbaserat inlämingsprogram med möjlighet att simulera i virtuella 

modeller.

Gymnasial yrkesutbildning iförändring
Det är ingen överdrift att påstå att gymnasial yrkesutbildning har föränd

rats mest av alla gymnasieutbildningar under det senaste decenniet. Gym- 

nasiereformen 1991 (Prop. 1990/91:85) innebar att de yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen inte enbart skulle utbilda för ett yrke, utan även ge 

behörighet för högskolestudier1. Detta dubbla uppdrag fick till följd att så

väl yrkesutbildningens struktur som innehåll ändrades. De skolförlagda 

yrkesutbildningarna har alltid befunnit sig mellan två kulturer: skolkultu- 

ren och yrkeskulturen, men främst har yrkeslivet varit avnämare. I och med 

gymnasiereformen kom en förskjutning att ske mot skolans värld, eftersom 

högskolan i allt högre grad betraktas som avnämare för yrkesutbildningen. 

Samtidigt kom yrkesutbildningen att kallas yrkesförberedande. De yrkes

förberedande gymnasieprogrammen är därmed, i än högre grad arenor i 

1 Högskolebehörigheten är dock begränsad, huvudsakligen är eleverna i nuläget be
höriga till Yrkesteknisk högskola (YTH) efter fyra års yrkesverksamhet, och behörig
het till YTH har även de som gått i linjesystemet, innan den nuvarande gymnasiesko
lan. 2002 togs beslut om inrättande av s.k Yrkeshögskolor till vilka elever är berättiga
de att söka direkt från ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Dessa yrkeshögskolor 
startas för närvarande, vilket sker drygt tio år efter gymnasiereformen.
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mötet mellan olika yrkes- och akademiska traditioner. (Bemer 1989; Carls

son 2002; Hill 1988, 2001; Höghielm 2001; Lindberg 2003)

Gymnasiereformen innebär att alla elever i gymnasieskolan, oavsett pro

gram, ska läsa ett antal gemensamma ämnen, som kallas kärnämnen. Det 

ger en allmän högskolebehörighet för alla elever med gymnasiala studier. 

Införandet av kärnämnen innebar att de teoretiska ämnena fick ett större 

utrymme på yrkesutbildningarna, som därför förlängdes från två till tre år. 

Det ökade inslaget av teoretiska ämnen kan betraktas som en teoretisering 
av yrkesutbildningen. (Lindberg 2003)

Ett annat inslag i gymnasiereformen är att en del av utbildningstiden 

ska förläggas till företag, så kallad arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Yr

kesutbildningen hade även innan reformen praktik på företag, som kallades 

miljöpraktik, och det var då inte föreskrivit att delar av skolans kursinne

håll skulle förläggas till arbetsplatser. Förändringen kräver ett ökat samar

bete mellan yrkesbranschema och gymnasieskolorna.

Den ökande andelen kärnämnen har fått stor uppmärksamhet, huvud

sakligen beroende på att det uppstår problem i kärnämnesundervisningen 

på yrkesprogrammen. Eleverna framställs ofta som problemet, men allt stör

re fokus sätts nu på innehållet i kärnämnesundervisningen. De flesta kärn

ämnen har sin tradition i de akademiska ämnesdisciplinerna, och innehållet 

har därför sin grund i den traditionella ämnesundervisningen, men numera 

framhålls vikten av att anpassa innehållet i kärnämnesundervisningen till 

de olika gymnasieprogrammens karaktär. (Lindberg 2001, 2003; Skolver

ket 2000)

Gymnasiereformen medförde även en stor förändring av innehållet i 

yrkesämnena, som nu kom att kallas karaktärsämnen. Från att ha varit ett 
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enda ämne, yrkesteknik2, där det oftast var en yrkeslärare som undervisade

1 hela ämnet, kom yrkestekniken att delas upp i ett antal ämnen och kurser. 

Det innebär att yrkeslärares arbete kom att specialiseras på ett antal kurser 

inom yrkestekniken och undervisningen liknar alltmer ämneslärares. Teo- 

retiseringen, och akademiseringen, av yrkesutbildningen sätts oftast i sam

band med införandet av kärnämnen på yrkesprogrammen. Den förändrade 

struktur av innehållet i yrkestekniken, som indelningen i ämnen och kurser 

innebär, kan också betraktas som en akademisering av yrkesutbildningen 

som inte är lika synliggjord som införandet av kärnämnen.

Bilden av gymnasial yrkesutbildning
Den bild av gymnasial yrkesutbildning, som finns i flertalet av beskriv

ningarna, tar ofta sin utgångspunkt i de problem som uppstår för andra 

lärarkategorier än yrkeslärare som möter elever som går på yrkesprogram

men. Beskrivningarna visar att eleverna ofta betraktas som problemet, och 

de framställs som obegåvade och obstinata, samtidigt som de kan vara yt

terst begåvade och fogliga när det handlar om yrkesämnen. Beskrivningar 

av yrkesutbildning handlar ofta om de program som befolkas av ”skoltröt- 

ta” pojkar. Skolverkets sammanfattande analys av gymnasiereformen (Skol

verket 2000) är ett typiskt exempel. Där beskrivs yrkesutbildningen som 

om den inte förändrats särskilt mycket. Den framställs som ”främst inrik

tad mot färdighetsträning” och att ”karaktärsämnena ägnas åt att genomfö

ra övningsmoment”. Yrkesläraren, beskrivs som en mäster i klassrummet, 

som visar eleverna hur man gör, och det är en ”modellinläming” som be

drivs. Yrkesteori, accepterar eleverna, eftersom den anknyter till yrkesäm

net, även om den upplevs som tråkig.

2 Yrkestekniken delades ofta upp i yrkespraktik och yrkesteori schemamässigt, men 
det fanns ingen specificerad uppdelning i styrdokumenten.
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Är denna schablonbild av yrkesprogrammen förlegad? Det är viktigt 

med fler beskrivningar av yrkesutbildning för att bilden ska nyanseras. 

Gränsen är numera mer diffus mellan yrkesutbildning och högskoleförbe- 

redande utbildning, på grund av det dubbla uppdraget att utbilda både för 

yrke och högskola.

Forskning om yrkesutbildning
Fler studier av yrkesutbildning skulle ge en mer mångsidig bild av vad som 

sker i den, men det finns inte så mycket forskning inom detta område, trots 

att många av gymnasieskolans elever går på ett yrkesförberedande pro

gram3 . Lindberg (2003) gör en översikt över den forskning som finns inom 

yrkesutbildning och konstaterar att de historiska beskrivningarna domine

rar bland de svenska avhandlingarna. Klassrumsstudier av yrkesutbildning, 

är ytterst få. Hennes slutsats blir att ”klassrumsstudierna är för få för att 

sammantaget kunna belysa mer än de enskilda fallen”, (a.a. sid. 21)
Även Abrahamsson (2000) har också gjort en översikt över forskning 

inom yrkesutbildning och han ställer frågan: Varför forskas det så lite om 

svensk yrkesutbildning? Inget entydigt svar ges, men de begränsade möj

ligheterna till finansieringen av denna typ av studier lyfts fram, liksom frå

gan om yrkesutbildningens lägre status jämfört med andra utbildningsfor- 

mer.

En annan förklaring ligger sannolikt också i det faktum att yrkesutbild
ningen som specifik utbildningsform tonas ned i den integrerade gym
nasieskolans idévärld och organisatoriska form. (Abrahamsson 2000, s. 241)

3 För några år sedan var det ca hälften av alla gymnasieelever som gick på yrkesut
bildningar. Men antalet elever på yrkesprogrammen minskar.
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Teori och praktik i skola och arbetsliv
I skolan finns en tradition att göra en uppdelning mellan teori och praktik, 

där teorin är överordnad och praktik ses som tillämpad teori. I analogi med 

det synsättet är det givet att yrkesutbildningarna, de ”praktiska” program

men är underordnade de ”teoretiska” programmen. Den bilden blir mer 

komplex om man studerar innehållet i yrkesutbildning, i alla dess varieran

de former. Genom studier av olika praktikers innehåll ifrågasätts uppdel

ningen mellan teori och praktik som konstruktion, till förmån för en kun

skapssyn, där ”teori” inte ses som överordnad ”praktik”, utan som kom

pletterande och varandras förutsättningar. (Carlgren 1990,1994; Göranzon 

1990, 2001; Perby 1995)

Innehållet i skolförlagd yrkesutbildning framstår tydligare om den jäm

förs med innehållet i yrkesutbildning som genomförs i arbetslivet. När ut

bildning sker i arbetslivet, där kunskaperna är avsedda att direkt användas 

i det sammanhang de lärs, så blir det något helt annat än om yrkeskunska

per lärs i ett skolsammanhang. I arbetslivssammanhang skulle en uppdel

ning mellan teori och praktik, och en ämnesindelning av yrkeskunskaperna 

kännas mycket främmande. Med andra ord, så ser man på yrkesutbildning 
på olika sätt beroende på i vilket sammanhang den sker.

Skolförlagd yrkesutbildning bär med sig sina olika yrkestraditioner, och 

i kombination med den teoretisering och akademisering av yrkesutbildning

en som nu sker, så blir det en spännande ”sammansmältning”, en senmo

dern yrkesutbildning. (Lindberg 2003)
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Datoriseringen i arbetsliv och yrkesutbildning
En annan viktig påverkan på yrkesutbildningarnas förändring och innehåll 

är den tekniska utvecklingen i yrkeslivet. Framförallt har den ökande an

vändningen av informationsteknik i arbetslivet inneburit att yrkesutövan

det har förändrats. Yrkesutövandet förändras när avancerade tekniska red

skap används, eftersom de oftast ersätter ett mer manuellt yrkesutövande. 

Det får till följd att mindre manuellt arbete, och mer kompetens i att använ

da de nya tekniska redskapen, krävs i yrkesutbildning. Det kan också be

traktas som att yrkesutövandet blir mer abstrakt i förhållande till tidigare, 

mer manuella arbeten. Dessa redskap är främst datorer och de är applika

tioner som används i olika yrkessammanhang. De tekniska och mediala 

yrkesutbildningarna är speciellt utsatta för förändring på grund av den snab

ba tekniska utvecklingen.

Datorerna utvecklas i snabb takt, enligt Moores lag fördubblas minnes

kapaciteten var 18 månad (Bengtsson 2000). Datorsimuleringar för att han

tera och visualisera komplicerade processer och fenomen blir allt vanligare 

i och med den snabba utvecklingen av kapacitet och programvaror.

Redan idag finns avancerade virtuella simulationer som används i ut

bildning inom exempelvis ekonomi och samhällsplanering, medicin- och 

pilotutbildning, och allt fler utbildningsområden berörs av utvecklingen. I 

gymnasial yrkesutbildning förekommer användning av datorsimulering, 

främst inom de mediala och tekniskt inriktade programmen. Simulering

arna ger eleverna en möjlighet att träna i simulerade modeller innan, eller 
istället för, att laborera på fysiska modeller. Simuleringar kan också vara 

tänkta att ersätta, eller komplettera, autentiska yrkespraktiker.

Användning av datorbaserade simuleringar för utbildning innebär att 

innehållet blir mer abstrakt, eftersom det inte är fysiskt verkligt, men det 

kan också bli mer konkret genom möjligheten att visualisera det som inte 
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är synligt i fysisk bemärkelse. Det får konsekvenser för elevernas lärande, 

eftersom användning av datorbaserade simuleringar är en ny typ av läran- 

depraktik.

Syfte och frågeställningar
Studiens övergripande syfte är att beskriva elevers lärande i en yrkesutbild

ning, som genomförs i en datorbaserad lärmiljö, där undervisningen sker 

med utgångspunkt i ett datorbaserat läromedel med simuleringsmöjlighe- 

ter. Genom att studera hur elever agerar när de löser uppgifter och hur dom 

resonerar kring det dom gör, är avsikten att besvara frågorna:

• Vilka lärandestrategier utvecklar elever i en sådan lärmiljö?

• Hur och vad lär sig eleverna?

• Vilka resurser använder eleverna i lärandet?

• Vilka motiv finns för elevernas agerande i klassrummet?

Som inledningsvis beskrivits äger studien rum i en lärmiljö på gymnasie

skolans elprogram. Studiens datamaterial handlar om elevers lärande av 

ämnet styrteknik med hjälp av ett datorbaserat inlämingsprogram.



22 Lärande simulering eller simulerat lärande?

Kapitel 2: Bakgrund

I detta kapitel behandlas först begreppet simulering. Därefter belyses några 

pedagogiska överväganden vid konstruktion, och användning av, datorba- 

serade simuleringar och inlärningsprogram. En beskrivning ges av styrtek

nik och automatiserade styrsystem, och av ämnet styrteknik i gymnasie

skolan. Sist i kapitlet ges en översikt över strukturen på elprogrammet och 

något om de förändringar som skett inom programmet sedan gymnasier- 

eformen 1991.

Simuleringar i lärmiljöer
Simulering i olika former används som praktik för lärande. Det finns simu

leringar som i första hand sker mellan människor, som exempelvis rollspel, 

samarbetslärande, case-metodik och problembaserat lärande. Skolans verk

samheter, vars syfte är att åstadkomma lärande, skulle faktiskt kunna be

traktas som simuleringar. Miljöer har skapats för att träna något som sedan 

ska användas i ett annat sammanhang, ofta benämnt som ”verkligheten”.

Simuleringsbegrepp et
Följande definition av simulering finns i Nationalencyklopedin (2003a): 

att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska 
uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet 
av systemet. Motiven för simulering kan t.ex. vara att det studerade syste
met är alltför komplext för en analytisk undersökning, ännu inte är tillgäng
ligt, är för dyrbart eller för farligt (Nationalencyklopedin 2003a).

Encyclopedia Brittanica (2003a) ger ingen direkt definition av begreppet 

simulering. Istället ges beskrivningar av simuleringar, kopplade till dess 

användningsområden inom främst industri, forskning och utbildning. Inom 

utbildning ges exempel på följande användningsområden:



Bakgrund och problemformulering 23

Simulering tillåter studerande att på ett realistiskt sätt gripa sig an vikti
ga frågor utan att det får ödesdigra konsekvenser, som i medicinsk ut
bildning och i pilotutbildning. Simulering som gör det möjligt för stu
derande att förstå komplexa samspel i fysiska eller sociala samman
hang. Det kan gälla i utbildning för samhällsplanering och ekonomi. De 
största utvecklingsområdena för simuleringar är ekonomi och samhälls
planering, flygplans- och bilindustri, samt inom det medicinska områ
det. (Encyclopedia Brittanica 2003a)

Konstruktion av datorsimulering och instruktionsdesign 
Allt fler tekniska redskap, främst datorer, används i skolan och påverkar 

det som sker i skolans verksamheter. Genom att dessa nya redskap används 

så kommer de att medverka till en förändring av skolans lärmiljöer. Dator

simulering förutspås vara ett av de områden som kommer att användas i 
ökande utsträckning i utbildningssammanhang. Fler och allt mer avancera

de programvaror med simuleringar produceras i takt med att datorernas, 

och kringutrustningens, kapacitet ökar. Simuleringar används för att träna 

situationer som är förenade med livsfara, men också för att träna system

förståelse av komplexa sammanhang.

Design av datorbaserad simulering
En datorbaserad simulering kan av användaren uppfattas som mer eller 

mindre verklig. Definitioner av datorsimuleringar och virtuella verklighe

ter grundar sig i en samverkan mellan mänskliga upplevelser och tekniska 

definitioner. Inlevelsen kan variera mellan individer även om den virtuella 

miljön är densamma. Hur användaren upplever den virtuella datormiljön 

varierar beroende på användarens egen erfarenhet av motsvarande verkliga 

miljö, men också på hur den virtuella miljön är konstruerad. (Carr & Eng

land 1995; Ellis 1995; Helmreich 1999; Rystedt 2002)
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Designen av datorsimuleringar definieras i förhållande till hur naturtro- 

gen den är för användaren, begreppen high fidelity (hög naturtrogenhet) 

och low fidelity (låg naturtrogenhet) används (Helmreich 1999; Rystedt 

2002). Helmreich (1999) använder begreppet high fidelity, när han avser 

skapandet av hela simuleringsmiljöer, där både datorsimuleringar och au

tentiska, fysiska miljöer kombineras. Det sker exempelvis vid simuleringar 

i modeller av cockpits, där scenen utanför planet visualiseras genom dator

simuleringar. I dessa miljöer tränas hela kabinpersonalen, så kallad Crew 

Resource Management (CRM). Ju mer avancerad en simulering är, desto 

mer naturtrogen upplevs den. Det krävs dock träning i att använda avance

rade simuleringar, för att känslan av verklighet ska infinna sig.

Att tekniskt framställa en simulering till en virtuell datormiljö sker ge

nom att konstruera en artificiell perceptuell upplevelse, så att den framstår 

som verklig för betraktaren. Ellis (1995) beskriver olika nivåer för virtuella 

datormiljöer. Han anger tre nivåer: virtual space, virtual image och virtual 

environments. Dessa nivåer sträcker sig mellan en tredimensionell presen

tation på en dataskärm till en tredimensionell miljö där individen direkt 

involveras och kan interagera i miljön (det vi associerar till virtual reality).

Den första nivån virtual space är enklast konstruktionsmässigt, och be

nämns av Ellis som mest abstrakta upplevelsemässigt för användaren:

a viewer perceives a three-dimensional layout of objects in space when 
viewing a flat surface presenting the pictorial cues to space: perspecti
ve, shading, occlusion, and texture gradients (Ellis 1995, s. 16).

Det är i denna nivå som de flesta utbildningsprogram hamnar, där många 

dessutom inte är tredimensionella. Dessa enklare former av simuleringar 

benämns också som desfoop-utförande. Den här typen av simuleringar kan 

hänföras till gruppen low fidelity-program.
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Den andra nivån virtual image beskrivs av Ellis som:

the perception of an object in depth in which cues from accommoda
tion, vergence, and (optionally) stereoscopic disparity are present, 
though not necessarily consistent. (Ellis 1995, s. 17)

I en datormiljö av denna kategori måste användaren bära särskilda glasö

gon, eftersom det tredimensionella djupet åstadkoms genom att ögonen 

sammanfogar två bilder, liksom det i verkligheten sker på grund av avstån

det mellan ögonen.

Slutligen definieras den mest kompletta datorsimuleringen virtual envi

ronment som:
an illusion of telepresence4... actually being present in the synthetic en
vironment. (Ellis 1995, s 18)

Dessa avancerade datorsimuleringar kallas också för virtual reality (VR), 

och är den mest avancerade formen av simulering. För att kunna delta i 

denna miljö krävs att man har utrustning som gör att datorn kan känna av 

handens, huvudets och ögats rörelser, eftersom det går att interagera i den

na miljö. Denna avancerade form av virtuell miljö kommer att kunna an

vändas mer och mer i utbildningssyfte, allt eftersom tekniken snabbt ut

vecklas och blir allt billigare. Användningen av de mer avancerade former

na av VR-teknik ligger framförallt i ett framtidsperspektiv, men redan nu 

används de i utbildningssammanhang.
En direkt översättning av virtual reality skulle bli ”en skenbart existe

rande verklighet”. Kring upplevelser av virtuella miljöer och simuleringar 

pågår en diskussion, där frågan ställs vad som egentligen är verkligt och 

vad som är simulering. Rystedt resonerar med utgångspunkt i Goffman 

(Goffman 1974, se Rystedt 2002), att det inte är så produktivt att försöka 

4 Telepresence är en styrd (genom diverse informationstekniska verktyg) verklig- 
hetsupplevelse som åstadkoms genom att individen sätter på sig hjälm, handskar m.m., 
så att en viss verklig situation kan upplevas.
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definiera vad som är verkligt, eftersom i det följer att något också måste 

definieras som overkligt.

From this point of view, people's involvement in simulation activities 
may be regarded as an alternative reality, as an involvement in just an
other form of authentic experience. (Rystedt 2002, s. 11)

Pedagogiska överväganden vid konstruktionen av 
datorbaserade simuleringsprogram för utbildning

I konstruktionen av datorbaserade simuleringsprogram måste hänsyn tas 

till vilka pedagogiska stödstrukturer som ska byggas in i programmen. Ales- 

si (2000) behandlar den frågan och som utgångspunkt definierar han två 

grundtyper av simuleringar, förklarande respektive upptäckande, och me

nar att inlärningsprogrammen i varierande grad innehåller olika delar av 

båda grundtyperna. I resonemanget tar han utgångspunkt i Wengers termi

nologi (Wenger 1987, se Alessi 2000, s. 179), som benämner program som 

konstrueras, så att användaren förstår uppbyggnaden och innehållet, som 

”glass-box”. Det innebär att den underliggande modellen i programmet är 

synlig för användaren. Motsatsen, ”black-box”, är när användaren inte ser 

den underliggande modellen i programmet, innehållet är osynligt för an

vändaren. Alessi menar att programmen måste bygga på en kombination av 

dessa delar, beroende av vilken funktion det har. Nedan (i fig. 2.1) följer en 

sammanställning av de definitioner som Alessi gör. De båda modellerna 
representerar ytterlägen. Mellan dessa finns ett kontinuum, där delar av 

modellerna kombineras i de verkliga modellerna.
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Förklarande modell:
Använda simulering.

Procedurlärande
Komplexa system

”Black box”

Verklig modell:
Kombinationer av 
förklarande och 

upptäckande modell.

Upptäckande modell:
Bygga simulering 

Konceptuellt lärande 
Enkla system 
”Glass box”

Fig. 2.1 En sammanställning av definitioner mellan olika underliggan
de modeller för konstruktioner av datorbaserade simuleringsprogram. Med 
utgångspunkt från Alessi (2000).

Alessi (2000) exemplifierar resonemanget med att en simulation för en pi

lot i huvudsak konstrueras för att kunna användas i flygträning, vilket inne

bär att det underliggande systemet, till exempel hur motorerna är konstrue

rade och fungerar, blir dolt för piloten. Ett simuleringsprogram för en flyg

tekniker, som ska lära sig reparera ett flygplan, måste däremot synliggöra 

flygmotorernas konstruktion och funktion, det är viktigt att förstå det un

derliggande systemet. Utbildningssituationer där syftet är att upptäcka och 

experimentera kräver mer transparenta simuleringsprogram. Men Alessi 

(2000) betonar att det är viktigt att det också finns en progression i pro

grammet, så att svårighetsgraden successivt ökar. Det måste alltid finnas 

ett instruktionsstöd i programmet, enligt Alessi. Stödet kan utformas på 

olika sätt beroende av programmets modell och användningsområde.
Instructional support features may be implemented as text or hypertext, 
voice, pictures, sound effects, video, animation, or any combination. 
All of these types of support may be increased or faded across time, or 
they may be based on user performance, user choise, or instructor choi- 
se. (Alessi 2000, s. 191)

Om det inte finns bra instruktioner i programmet måste det kompletteras 

med tryckt material och/eller lärarstöd, enligt Alessi (2000).
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Forskning kring studerandes lärande med 
simuleringsprogram som läromedel

De Jong & van Joolingen (1998) tar upp frågan om lärandeproblem vid 

användning av upptäckande modeller av simuleringsprogram i undervis

ning, så kallad discovery learning. De lyfter fram några avgörande pro

blem som framkommit i forskningen. Enligt ett flertal studier har stude

rande svårt att hantera oväntade resultat, eftersom de inte vill överge sina 

initiala föreställningar om hur något fungerar. De ignorerar, eller har yt

terst svårt att ta in avvikande data, och tar in de data som befäster den 

ursprungliga hypotesen, istället för att försöka ifrågasätta den. Andra stu

dier tyder på att studerande har svårt att dra några slutsatser alls, då det 

finns alltför många variabler i experimenten som de studerande ska hante

ra. Ett annat problem är de studerandes beteende när de använder simule

ringarna. De använder inte programmens hela potential, utan endast en be

gränsad del, och de tenderar att upprepa sitt sätt att experimentera i simule- 

ringsprogrammet. Ytterligare ett problem är att de studerande inte ställer 

en hypotes innan de börjar experimentera. De försöker få något att fungera, 

istället för att försöka förstå den underliggande modellen. I det samman

hanget visar studier att de studerande gärna skapar egna experiment som de 

tycker är roliga istället för att försöka förstå modeller i programmen.

Studier har visat att framgångsrika studerande är skickligare i att finna 
regelbundenheter i data än de mindre framgångsrika. De framgångsrika stu

derande har bättre arbetsmetoder, är mer systematiska och gör fler anteck

ningar. De är också mer målmedvetna och har förmåga att lämna spår som 

inte leder framåt, (de Jong & van Joolingen 1998)

Vid upptäckande lärande är det enligt de Jong & van Joolingen (1998) 

nödvändigt att eleverna har tillräckliga förkunskaper, inte minst för att kun

na ställa hypoterser som utgångspunkt för lärandet. De beskriver, liksom 
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Alessi (2000), olika utformningar av pedagogiskt stöd, och drar slutsatsen 

att endast information innan simuleringen inte är effektiv, det behövs stän
dig tillgång till information och instruktioner.

Några sätt att ge stöd till lärandet är att utforma genomtänkta labora- 

tionsanvisningar och anteckningsunderlag, att ge hjälp att utforma hypote

ser och att ge olika former av stöd i lärprocessen. Olika typer av uppgifter: 

utforskande eller förklarande, ska anpassas till olika typer av simuleringar. 

Att ge studerande modeller och tips om hur experimenten kan genomföras 

innebär att deras förmåga att experimentera ökar. Om man vill träna de 

studerande att ställa multipla hypoteser, så måste simuleringen ha en låg 

komplexitet, (se även fig. 2.1). Liksom Alessi (2000) poängteras att simu- 

leringsmodellen måste introduceras stegvis, med ökande svårighet och kom

plexitet.

Rystedt (2002) gör en genomgång av forskning kring olika aspekter av 

datorbaserad simulering och dess användning i utbildningssammanhang. 

Han kommer till slutsatsen att det inte finns någon entydig uppfattning av 

vad som påverkar lärandet. Flera studier pekar mot att de studerandes bak

grund, och utformningen av utbildningen, påverkar lärandet på individni

vå.

Rystedts egen studie, där simuleringsprogram används för vidareutbild

ning av sjuksköterskor, visar att de studerandes egna yrkeserfarenheter av

gör innehållet i lärandet. Lärarens uppgift blir att visa fler resurser i pro

grammet, och att få de studerande att byta fokus.

Den samstämmighet som råder i forskningen kring de studerandes lär

ande, och simuleringsprogrammens utformning, är att det är nödvändigt att 

utforma bra pedagogiska stödstrukturer anpassade till den aktuella situa

tionen. Eftersom individernas förutsättningar varierar, så måste simulerings- 

programmen kompletteras med annat stöd, där lärarens funktion är central.
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Styr- och reglerteknik; automatiserade 
styrsystem

Styr- och reglerteknik behandlar tekniken att styra och kontrollera proces

ser så att de uppför sig på ett önskvärt sätt. Den övergripande benämningen 

för styr- och reglerteknik är automation. Att automatisera innebär att få 

något att gå utav sig självt. Automation är ett mycket omfattande ämnes

område som används inom olika områden för mänskliga aktiviteter. Da

toriseringen innebär att automatiserade system får en allt större roll i da

gens samhälle och datorernas utveckling möjliggör alltmer avancerade styr

system. Exempel på vardagliga användningsområden är styrning av tele

fonväxlar och lokala datanätverk, klimatreglering i lokaler, banksystem, 

hemelektronik, sjukvårdsteknik och autopiloter för flyg och fartyg. (Britta- 

nica 2003b; Nationalencyklopedin 2003b)
Användningen av automatisering har haft störst betydelse för industri

ell produktion. Att styra en process med ett automatiserat styrsystem kan 

innebära att det exempelvis i en processindustri kan finnas tusentals regu

latorer och sensorer5 som ser till att tryck, flöden, temperaturer, nivåer, 

koncentrationer m.m. regleras till önskade värden, och att det finns gräns

lägen som indikerar läget för det som ska styras. Dessa styrsystem styrs i 
allt större omfattning via datorer och programmerbara styrsystem, PLC6. 

En fördel med datoriserade styrsystem är att de kan programmeras om och 

justeras utan att det krävs stor arbetsinsats.

5 En sensor är en slags givare som sitter processutrustningar och som känner av olika 
signaler för att sedan skicka värden åter till styrenheten. “Med sensorer eller givare 
menar man mätdon med en utsignal som är en funktion av mätstorleken. Det kan vara 
ett gränsläge, magnetfält, induktivt kraftfält, kapacitivt fält, olika slags ljus etc som 
aktiverar sensorn.” (Bengtsson & Kördel 1996 , s 84)

6 PLC= Programable Logical Controller. Programmerbart styrsystem. Se en mer ut
förlig beskrivning i resultatdelen.
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Styrsystemen programmeras för olika ändamål, med hjälp av logiska 

instruktioner. Utvecklingen går mot att systemen programmeras så att de 

kan ”fatta egna beslut” genom att ta in styrsignaler och anpassar styrningen 

med utgångspunkt i dessa villkor. Ett användningsområde som utvecklas 

är att hitta och indikera fel i styrprocessen, och att även kunna återställa 

dessa. De vanligaste är att systemet indikerar fel, som sedan åtgärdas med 

hjälp av människor, men helautomatiserade system blir allt vanligare. Ett 

annat område som utvecklas är system som är interaktiva med människor, 

där styrsystemet ska fatta beslut i förhållande till en variation av olika bete

enden. (Brittanica 2003b)

Skolämnet styrteknik
Ämnet styrteknik erbjuds elever på olika tekniska program (el-, energi- 

och industri- och teknikprogrammet). Det finns elva kurser i ämnet, de all

ra flesta kurserna är valbara inom de olika programmen. I ämnesbeskriv- 

ningen är syftet med styrteknik:
att ge kunskaper om hur automatisering förverkligas inom bl.a. indu
striell produktion. Ämnet har också som syfte att ge kunskaper för att 
kunna handha, felsöka och utveckla automatiserade enheter inom pro
cess- och tillverkningsindustrin. Utbildningen i ämnet styrteknik syftar 
också till att utveckla problemlösningsförmågan vid olika situationer 
som felsökning, ombyggnad, programmering och nytillverkning av au
tomatiserade produktionsenheter samt till att utveckla ett logiskt tän
kande. (Skolverket 2003b)

Den grundläggande kursen är Styrteknik A, som behandlar grundläggande 

styrtekniska begrepp och komponenter men även programmering och fel

sökning i styrsystem på grundläggande nivå ingår. Kursen är gemensam 

för alla inriktningar på elprogrammet. Styrteknik B bygger på Styrteknik 

A, och handlar om att kunna hantera, felsöka och göra förändringar i auto

matiserade enheter, även kännedom om datorstyrda styrsystem ingår. Kur
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sen är gemensam för elprogrammets inriktning automation. Övriga kurser 

är alla valbara, och specialiseringar av olika slag.
Kursen som studien handlar om är Avancerad styrteknik, bygger på Styr

teknik B och omfattar 100 poäng. I kursplanen står att målet för kursen är 

att den skall:
... utveckla förmågan att lösa avancerade styrproblem med modulupp- 
byggda styrsystem. Kursen skall också ge färdigheter i installation, pro
grammering och användning av styrsystem med olika kommunikation- 
senheter i nätverk. Kursen skall dessutom ge kunskaper i förebyggande 
och avhjälpande underhåll samt logisk felsökning i större nätverksupp- 
byggda styrsystem. (Skolverket 2003c)

Elprogrammet
Elprogrammet är ett av gymnasieskolans 17 nationella program. Program

met hade vid gymnasiereformens införande 1991 tre inriktningar: Automa

tion, Elektronik och Installation. Numera finns det fyra inriktningar: Auto

mation, Elektronik, Datorteknik och Elteknik. Inriktningarna är mer eller 
mindre specialiserade mot olika yrkesområden. Automationstekniker är en 

utveckling av styr- och reglermekaniker, Datorinriktningen var tidigare en 

specialisering inom elektronikinriktningen, men blev 2000 en egen inrikt

ning. Elteknikinriktningen har sin bakgrund i elinstallationsyrket.

I den nuvarande beskrivningen av Elprogrammet (Skolverket 2003a) 

lyfts inte de specifika yrkesprofilema fram särskilt. En jämförelse mellan 
Elprogrammets syftesbeskrivning vid gymnasiereformens införande 

(SKOLFS 1994:8, se Skolverket 1998), och nuvarande beskrivning 

SKOLFS 1999:12 (Skolverket 2003a) visar en betydande nedtoning av yr

keskunskaper till förmån för mer generella kompetenser. I SKOLFS 1994:8 

står det att Elprogrammet ska ge eleverna grundläggande yrkeskunskaper 

inom det eltekniska området och specialisering inom någon av inriktninga

rna. I den nuvarande syftesbeskrivningen används istället formuleringen
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”grundläggande kunskaper för arbete med...”. Elprogrammets förberedan

de roll för både yrke och vidare studier betonas i den nuvarande syftesbe
skrivningen, till skillnad från den tidigare beskrivningen där huvudsakli

gen den yrkesinriktade rollen kom fram i syftet. (Skolverket 2003a)

Att datoriseringen och automatiseringen i samhället påverkar innehållet 

i elprogrammet betonas i Skolverkets beskrivning:
Den tilltagande datoriseringen och automatiseringen i samhället har på 
flera olika sätt påverkat det område programmet utbildar för i riktning 
mot elektroniska tillämpningar och datorstyrda processer. (Skolverket 
2003a)

Som viktiga yrkeskunskaper framhålls system- och komponentkunskaper, 

liksom social förmåga och servicekänsla. Språkliga färdigheter, kvalitets

medvetenhet, entreprenörskap samt förmåga att arbeta i och leda projekt är 

andra krav som betonas. (Skolverket 2003a)

Övergripande ämnes- och kursstruktur
Alla gymnasieprogrammen rymmer totalt 2500 gymnasiepoäng7, som för

delas över tre läsår. Det finns ett antal kärnämnen, som är gemensamma för 

alla program och som utgör totalt 750 gymnasiepoäng. Varje program har 

också kurser, motsvarande 1450 poäng, i ämnen som ger programmen dess 

karaktär. I dessa poäng ingår ett projektarbete om 100 poäng. De återståen

de 300 poängen utgör det individuella valet.

7 Gymnasiepoängen visar omfattningen av en kurs. Det finns en överensstämmelse 
mellan kursens poängtal och de krav som ställs för att uppnå kursens krav. Poängtalet 
utgår från att en veckas heltidsstudier motsvarar i genomsnitt 25 gymnasiepoäng. Det 
antal gymnasiepoäng som anges för en kurs är en uppskattning av elevernas genom
snittliga arbetsinsats. Poängen är alltså inte en beräkning av undervisningstiden. En 
och samma kurs kan t.ex. ha helt olika undervisningstid på olika program.
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Karaktärsämneskursema8, som utgör totalt 1450 poäng, bestäms till stor 

del genom val av inriktning inom elprogrammet. Det finns gemensamma 

karaktärsämneskurser för alla inriktningar omfattande totalt 500 gymna- 

siepoäng9. Inom vald inriktning finns också gemensamma kurser motsva

rande 300 poäng. Förutom den valda inriktningen väljer eleverna ytterliga

re valbara kurser inom Elprogrammet motsvarande 600-650 poäng. Inom 

inriktning Elteknik ställer elbranschen (ECY 2003) krav på vilka kurser 

som ska ingå i utbildningen med godkänt resultat för att bli anställd. Ytter

ligare en pott av 300 poäng finns till förfogande för det individuella valet, 

vilket innebär att eleverna kan välja mer fritt, oftast från ett gemensamt 

kursutbud i skolan.

Arbetsplatsförlagd utbildning
I de yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska arbetsplatsförlagd ut

bildning, APU, ingå som en del av utbildningen. APU ska vara utbildning 

med skolans utbildningsmål som grund. Det innebär att delar av utbild

ningen ska genomföras på arbetsplatser, men det är skolan som betygssät- 

ter kurserna. Syftet med konstruktionen är att skola och arbetsliv ska sam

manlänkas via kurssystemet, och att innehållet i skolans undervisning och 

pedagogik på så sätt ska förändras. (Prop. 1990/91:85; Skolverket 2000)
I propositionen föreskrivs att minst 15 % av den totala utbildningstiden 

ska förläggas till arbetsplatser. Det är endast de yrkesinriktade program

8 Karaktärsämnen är de ämnen som är specifika för varje gymnasieprogram. Ett kär
nämne kan också vara ett karaktärsämne, om studieinriktningen innehåller fler kurser 
än de som fastlagts som kärnämneskurser. Det gör att det blir svårt att definiera ämne
na och lärarna som kärn- respektive karaktärsämneslärare. Därför föredrar jag att kalla 
de karaktärsämnen med inriktning mot yrkesförberedande program för yrkesämnen.

9 Projekt och företagande, Datorkunskap, Ellära A, Digitalteknik A, Elektronik grund
kurs och Styrteknik A omfattar alla 50 poäng, Elkunskap och Projektarbete omfattar 
båda 100 poäng.
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men som berörs, och all APU-tid ska ligga på yrkesämnen, vilket innebär 

att drygt 20 % av tiden för yrkesämnena ska vara arbetsplatsförlagd. Kra

vet har nu ändrats till att 15 veckor av tiden för karaktärsämnen ska förläg

gas till arbetsplatser.
APU:s organisation är emellertid en komplicerad konstruktion, präglad 
av vad som skulle kunna kallas en utbildningsadministrativ modell. Den 
tid som eleverna tillbringar på arbetsplatsen ingår i utbildningen och 
skall betygssättas. Detta förutsätter att det som lärs på arbetsplatsen går 
att anknyta till någon, eller några av skolans kurser, vilket i sin tur krä
ver noggrann samplanering mellan skola och arbetsplats. (Skolverket 
2000, s. 18)

Arbetsplatsen ska tillhandahålla en kvalificerad handledare för APU-elever- 

na. För att garantera kvaliteten finns det krav på att de ska ha en kortare 

utbildning, som skolan ska tillhandahålla. Frågan om handledarutbildning 

har varit en av de stora stötestenarna när det gäller APU.
Ännu, drygt tio år efter reformen, har inte APU fungerat enligt intentio

nerna. Hur APU fungerar är mycket varierande mellan olika gymnasiepro- 

gram. Medie- och elprogrammet har haft de största svårigheterna med APU. 

Inom elbranschen har inte APU fungerat eftersom branschen har motsagt 

sig ansvaret att genomföra utbildning på företagen. Där APU inte existerar 

gör eleverna miljöpraktik på företagen. I skolverkets utvärdering av elpro

grammet framkom att APU inte fungerar enligt intentionerna.
Eleverna får sällan 15 veckor APU, utan de får allting från ingen praktik 
alls (!) till några få veckor, upp till 15 veckor. Orsaken till detta är att 
arbetsgivarna inte har möjlighet att ta emot eleverna. Det är många små
företag i denna bransch, och arbetsgivarna har svårt att hinna med att 
vara handledare och se till att eleverna får den utbildning och de kurs
moment de ska ha. (Skolverket 1998, s. 95)





Del 2 Teori och metod

I kapitel 3 beskrivs de teoretiska ramarna för studien. Utgångspunkten är 

ett sociokulturellt perspektiv och i analysen används verksamhetsteori. I 

kapitel 4 beskrivs metod och genomförande.
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Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter

Studien är genomförd inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv på lär

ande, och verksamhetsteori används i analysen. Begrepp som är relevanta 

för studien och några olika inriktningar inom det sociokulturella perspekti
vet belyses i kapitlet. Även grunderna i verksamhetsteori tas upp.

Sociokulturella perspektiv på lärande
I sociokulturella perspektiv är lärandet situerat. Utgångspunkten är att vi 

alltid lär oss, och vad vi lär beror på sammanhanget. Lärandet sker i en 

ömsesidig påverkan mellan individen och omgivningen, genom vår förmå

ga att kommunicera. Kommunikationen sker via ”medierande redskap”, 
som är mänskliga konstruktioner, och som bygger på och representerar 

mänskliga erfarenheter. Genom att vi människor hela tiden utvecklar våra 

redskap, inte minst genom teknisk utveckling, så utvecklas också våra för

mågor. Lärande handlar därför i ett sociokulturellt perspektiv om att be

mästra och tillägna sig medierande redskap, och i den processen förändras 

vår relation till omgivningen. (Säljö 2000, 2002; Wertsch 1998; Vygotsky 

1934/1986)

Medierande redskap
Vygotsky beskriver att mänskliga handlingar sker genom ett ”hjälpande 

stimulus” (X i fig 3.1), dvs medierande redskap.
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Fig. 3.1 Vy gotskys modell för medierande handling.
Den enkla Stimulus - Responsprocessen har ersatts av en komplex, medie
rad handling, genom ett hjälpande stimulus, X. (Vygotsky 1978, s. 40)

Vygotsky påpekar att det hjälpande stimulus (X) inte ska ses som en adde

rande länk i en stimulus - responskedja, det hjälpande stimulus har en spe

ciell funktion, omvänd handling.
... it transfers the psychological operation to higher and qualitatively 
new forms and permits humans, by the aid of extrinsic stimuli, to con
trol their behaviour from the outside. (Vygotsky 1978, s. 40)

Medierande redskap kan enligt Vygotsky vara både psykologiska (menta- 

la/språkliga) och fysiska. De fysiska redskapen är externt orienterade och 

de psykologiska internt orienterade, men de ska också betraktas som delar 

av en helhet, medieringen. Till de mentala/språkliga redskapen hör exem

pelvis gester, språk, minnesstöd, tecken och symboler, och beslutsfattande 

system. (Vygotsky 1986)
Psychological tools are internally oriented, transforming the natural 
human abilities and skills into higher mental functions. (Vygotsky 1986, 
s. xxv)

Säljö tolkar innebörden i Vygotsky begrepp ”högre mentala processer” som 

att vi människor omfattar allt mer komplexa och sammansatta tankeformer 

och kategorier, som hjälper oss att strukturera vårt eget handlande. ”Vi lär 

oss strategier för att lösa problem, att minnas och liknande.” (Säljö 2000, s. 

106). De högre mentala processerna utvecklas genom social interaktion, 
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vilket innebär att de är socialt eller kulturellt medierade, och därmed bero

ende av den kultur och den historiska situation en människa lever i1.

Vygotskys uppdelning mellan inre och yttre orienterade redskap kan ge 

associationer om ett dualistiskt, cartesianskt, synsätt på förhållandet mel

lan kropp och själ men Vygotsky hävdar egentligen det motsatta, och att 

det är just de medierande redskapen som överbryggar mellan det yttre och 

det inre i ett dialektiskt förhållande mellan subjektet och objektet. I de fy

siska redskapen, artefaktema2, finns mänskliga kunskaper inbyggda och 

genom vår förmåga att hantera dessa redskap kan vi också lära oss bemäs

tra den kunskap som finns implicit i artefakten. Vi kan säga att de kulturel

la redskapen medierar de kunskaper som finns i utvecklingen av artefakten 

och den kulturella mening som människor tillskriver den. Därför används 

sällan begreppen “psykologiska” och ”fysiska” redskap som skiljer mellan 

interna och externa redskap, utan huvudsakligen används begreppen “me

dierande redskap”, “kulturella redskap” och “artefakter”. De används of

tast synonymt. Exempel på medierande redskap är: instrument/verktyg, 

tecken/symboler, procedurer, maskiner, metoder, lagar, former av arbets
organisation.

Mediering
Mediering är ett centralt begrepp i ett sociokulturellt perspektiv, där män

niskans lärande handlar om förmågan att använda och utveckla medierande 

redskap. Medieringen sker i kommunikationen mellan människor, där kul

turer traderas och skapas.

1 Därför kallades denna teori av Vygotsky för den kulturhistoriska teorin. I Europa 
och USA kallas den oftast för sociokulturell eller sociohistorisk teori.

2 Föremål som har formats av människan enl. Nordstedts svenska ordbok (1990).
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Begreppet medierar - som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) 
- antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 
sociala praktiker, där människor exempelvis använder mikroskop, kas
saapparater eller elektriska spänningsprovare, kan vi inte analysera dessa 
apparater i sig och därefter studera det ”rena” mänskliga tänkandet. Vi 
måste se och förstå hur tänkande utövas av människor som agerar i soci
ala praktiker med hjälp av artefakter. (Säljö 2000, sid. 8)

Wertsch (1998) analyserar mediering och definierar tio egenskaper för 

medierat handlande, som utgångspunkt för analys av mediering. Wertsch 

menar att det är viktigt att fokusera på det materiella, på användningen av 

redskap och hur användningen av dessa utvecklar våra färdigheter, istället 

för på mentala processer. Det är viktigt att se upp med sortering av indivi

der efter utvecklingsteg, där skickligheten graderas, utan att den kontex- 

tualiseras. Det undviker man genom att alltid utgå från den medierande 

handlingen. Det betyder inte att det inte skulle finnas skillnader mellan 

individer och grupper i skicklighet, utan dessa skillnader ska analyseras 

utifrån ett sammanhang, istället för antaganden om individuella attribut tag

na ur sitt sammanhang. Genom att hålla medierande handlingar i centrum 

för uppmärksamheten, så undviker man att se på individen som någon som 

har något abstrakt attribut som intelligens, utan fokus är i stället på sam

manhanget för handlingen och förmågan att hantera redskapen.

Ett exempel tas från arbetet med att konstruera nya flygplan. Förut kräv

des ett stort antal ingenjörer som gjorde uträkningar med hjälp av räknes- 

tickor för att konstruera flygplanet. Nu görs konstruktionsarbetet med hjälp 

av datorsimulationer av datoroperatörer. Operatören, som kan utföra många 

av de tidigare konstruktörernas arbete genom att behärska datorsimulering

en, skulle förmodligen inte kunna utföra ett arbete baserat på räknesticka. I 

det här fallet kräver det nya redskapet, datorn, en annan kompetens än som 
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krävdes av den som behärskade räknestickan. Därför, menar Wertsch 

(1998), är det inte meningsfullt att tala om individers intelligens, utan det 

är förmågan att hantera olika medierande redskap som avgör individens 

förmåga.

Lärande sker genom bemästrande och appropriering av 
redskap

Att lärande sker medierat genom olika fysiska och kulturella redskap inne

bär att redskapen gradvis bemästras i fysisk mening, och samtidigt appro- 

prieras i intellektuell mening. Appropriering kan översättas med tillägnel- 

se. Begreppet kommer ursprungligen från Bakhtin. Säljö (2002) menar att 

approprieringsprocessen handlar om

hur människor bekantar sig med, tränger in i och förmår behärska olika 
intellektuella (begrepp, begreppssystem, algortimer) och fysiska färdig
heter. (Säljö 2000, s. 16)

Säljö definierar också appropriering som en synonym till Vygotskys be

grepp intemalisering.

Kunskaper och färdigheter som existerar på det kommunikativa (interp- 
sykologiska) planet - approprieras av individen (det vill säga existerar 
på det intrapsykologiska planet). (Säljö 2000, s. 236)

Både Säljö och Wertsch diskuterar begreppet intemalisering. Wertsch me

nar att det är olyckligt att använda begreppet intemalisering, eftersom det 

har alltför många tolkningar.

The construct of internalization also entails a kind of opposition, bet
ween external and internal processes, that all too easily leads to the kind 
of mind-body dualism that has plagued philosophy and psychology for 
centuries. (Wertsch 1998, s. 48)

Wertsch skiljer mellan bemästrande och appropriering, och skillnaden kan 

bestå i att individen kan bemästra ett kulturellt redskap utan att appropriera 
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det, genom att känna motstånd mot att använda det och kanske till och med 

vägra att använda det.

U tvecklingszonen
Ett av de mest uppmärksammade begreppen i Vygotskys teori är begreppet 

utvecklingszon, (zone of proximal development, ZPD). Det är förhållandet 

mellan det som en individ kan prestera ensam, utan stöd, och vad man kan 

prestera med hjälp av en vuxen eller andra mer kapabla kamrater.
It is the distance between the actual developmental level as determined 
by independent problem solving and the level of potential development 
as determined through problem solving under adult guidance or in col
laboration with more capable peers /.../ The actual developmental level 
characterizes mental development retrospectively, while the zone of 
proximal development characterizes mental development prospective
ly- (Vygotsky 1978, s. 86)

Poängen med teorin om utvecklingszonen är att den definierar sådana funk

tioner som ännu inte är utvecklade hos individe som är i embryostadiet, 

men som kommer närmast i utvecklingen. Vygotsky menar att genom att 

diagnostisera den aktuella utvecklingsnivån, tydliggörs den närmaste ut
vecklingszonen. Därmed kan skolans undervisning anpassas till individen, 

och lärandet kan främjas om eleven får handledning av en mer erfaren och 

kapabel person. Handledning kan ske genom imitation:

Using imitation, children are capable of doing much more in collective 
activity or under guidance of adults. (Vygotsky 1978, s. 88)

Men det finns, enligt Vygotsky, begränsningar i barnets möjligheter att lära 

sig genom imitation. Problem som ska lösas måste ligga nära det som indi

viden förmår lösa på egen hand, utan hjälp. Vygotsky menar att varje skol

ämne ska utformas så att det anpassas till utvecklingsstadierna hos elever

na. Det finns inte någon generell lösning som gäller för alla ämnen.
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Olika tolkningar av utvecklingszonen
Lindqvist (1999) menar att Vygotskys teori om den närmaste utvecklings

zonen har diskuterats i förhållande till hur lärande gestaltas. Hur sker över

gången från det yttre till det inre - hur går approprieringen till? Det finns 

tre tolkningskategorier3, den första utgår från Bruner och handlar om att 

bygga upp stödstrukturer (scaffolding) så att individen lär sig modeller för 

hur hon/han ska lösa problem. Den andra kategorin handlar om förhållan

det mellan vetenskapliga begrepp och vardagsbegrepp. Davydov har kriti

serat Vygotskys tankar om att utgå från vardagsbegrepp i undervisningen, 

och att sedan kunna få dessa att smälta samman med de vetenskapliga be

greppen. Det är, enligt Davydov, olika praktiker, och att utgå från vardags- 

begreppen hindrar elever att förstå vetenskapligt tänkande. Den tredje ka

tegorin handlar om ett vidare synsätt med ett samhälleligt, eller kollektivis- 

tiskt synsätt. Hela personen involveras i lärandet, det handlar om att bli 

samhällsmedborgare. I den här kategorin är utgångspunkten den sociala 

praktiken, och det är genom att delta i praktiken som lärande sker, den 

kollektiva överföringen av regler, normer och identitetens utveckling hos 

individen betonas. Till den här kategorin hör verksamhetsteori (Engest- 

röm, Leontiev) och situerat lärande (Lave & Wenger).

Situerat lärande och mästarlära
I mästarlära är lärandet situerat i en autentisk yrkespraktik. Mästarlära som 

begrepp kommer från traditionen att gå i lära hos en mäster, för att lära 

färdigheter, kunskaper och värden som ingår i yrket/hantverket. Genom att 

lyfta fram innebörden av att delta i en praxisgemenskap betonas även bety

3 Dessa tre kategorier har Lindqvist hämtat från Lave och Wenger (1991)
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delsen av det kollektiva, vilket innebär utöver att lära sig ren yrkesskicklig

het, att socialiseras in i en yrkeskultur.

Lave & Wenger (1991) har genom studier av mästarlära i olika sam

manhang lagt fram en teori om ”situerat lärande”, som kan belysa läropro

cesser i allmänhet. De menar att den lärande (lärlingen) går från ett perifert, 

legitimt deltagande till ett alltmer fullständigt deltagande i den praktik som 

lärlingen deltar i. Genom att till att börja med göra perifera sysslor, som 

ändå är nödvändiga för näringen, får lärlingen göra allt mer komplicerade 

arbetsuppgifter som ger allt större kompetens, och därmed ett mer fullstän

digt deltagande i näringen.
A persons intentions to leam are engaged and the meaning of learning is 
configured through the process of becoming a full participant in a soci
ocultural practice. (Lave & Wenger 1991, s. 29)

Mot den här teorin har hävdats att lärande sällan sker i endast en praxisge

menskap, utan i många olika kontexter och lärmiljöer. Dessutom ingår prax- 

isgemenskapema som delar av större gemenskaper. (Nielsen & Kvale 2000)

Lave (2000) menar att lärande sker både inom och mellan praxisgemen

skaper.
Lärande kan ses som ett led i subjektets skiftande deltagande i rörelse 
[kursiv i original] genom många olika slags kontexter i deras dagliga 
tillvaro. (Lave 2000, s 52)

Hon vänder sig också mot att lärande, när det gäller institutionaliserad un

dervisning i skolorna, ses som ”en särskild sorts individuell kortsiktig men

tal övning” (Lave 2000 s.53). Hennes studier av olika former av mästarlära 

har givit henne insikten att all aktivitet och lärande är kontextberoende/ 

situerat. Det som allmänt, i skolsammanhang, betraktas som dekontextua- 

liserat lärande är också situerat.

Hur sker i så fall lärandet mellan olika kontexter inom och mellan prax

isgemenskaper? För att kunna fördjupa insikterna i det krävs fler studier av 
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subjekt som rör sig mellan flera praxisformer, ett etnografiskt projekt för 

lärandeforskningen, enligt Lave (2000).

Mästarlära kan också användas som metafor för lärande, och det finns 

inriktningar som handlar om kognitiv mästarlära, där mästaren synliggör 

strukturer i det som ska läras och hennes/hans förhållningssätt till yrket blir 

identifikationen för eleven. Brown, Collins & Duguid (1989) beskriver lär

ande som kultivering in i en yrke skultur.

To leam to use tools as practitioners use them, a student, like an appren
tice, must enter that community and it s culture. (Brown, Collins & 
Duguid 1989, s 33)

De menar att mästarlära kan överföras till skolans arbete genom så kallat 

kognitivt lärlingsskap och kollaborativt lärande, som de har utvecklat en 

modell för. Skolan kan lära av mästarlära, menar de, och läraren borde då 

agera som en yrkesman och explicitgöra hur hon/han gör när de löser reella 

problem.

Skolans lärmiljöer och lärandepraktiker
I ett sociokulturellt perspektiv är lärande situerat i en praktik, vilket inne

bär det att det inte finns några ”praktik-neutrala” begrepp och kunskaper. 

Vad innebär det för skolans lärmiljöer, där lärandet traditionellt uppfattas 
som dekontextualiserat och generellt: man lär sig i skolan, för att använda 

kunskaperna i andra sammanhang?
Carlgren (1999) menar att det blir viktigt ”att skapa miljöer som ger de 

slags erfarenheter och väcker de frågor på vilka de mer traditionella skol

kunskaperna har ett svar på” (a.a. s. 19). Hur dessa skolmiljöer ska se ut är 

inte oproblematiskt, och att ta olika praktiker utanför skolan som modeller 

för skolans lärmiljöer, kan få som konsekvens att skolan upplöses till för

mån för autentiska praktiker, och därmed är vi tillbaka till lärande i förmo- 
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dema samhällen. Därför skulle man kunna se skolan som en slags praktik i 

likhet med andra slags praktiker utanför skolan, en lärandepraktik.

Ett alternativ är att tänka på skolans praktik i analogi med praktiker 
utanför. Skolans praktik skulle då inte behöva vara en imitation av an
dra utan något eget - vad som kan kallas ”community of learners”. (Carl- 
gren 1999, s. 22)

Detta resonemang innebär att flytta fokus från individerna som ska lära till 

att beskriva och analysera praktiken som miljö för lärandet. De aktiviteter 

som utförs i praktiken ger praktiken dess struktur och blir i sin tur blir en 

del av lärandet.

Verksamhetsteori
Verksamhetsteori (Activity Theory) har sina rötter hos Vygotsky. Leontiev 

och Luria4 vidareutvecklade Vygotskys teori om mediering mellan individ 

och objekt till att även omfatta kollektiv mediering, begreppet verksamhet 

införs. Engeström (1987, 1999) har sedan konceptualiserat verksamhets

teorin i en modell som bygger på Vygotskys figur för mediering och Leon
tievs verksamhetsteori.5

4 På 1920-talet och tidigt 1930-tal grundade L. S. Vygotsky den kulturhistoriska 
skolan i psykologi. Leontiev och Luria fortsatte, och utvecklade, hans arbete och bör
jade använda begreppet verksamhet (activity).

5 Begreppet “activity theory” (verksamhetsteori) är lite missledande, enligt Kuutti 
(1996), eftersom den Sovjetiska kulturhistoriska traditionens forskning varken intres
serar sig för verksamheter generellt, och verksamhetsteorin är inte en egentlig teori, 
men begreppet har nu blivit etablerat och allmänt använt.
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Verksamhetens struktur

Medierande redskap 
(Instruments)

Fig. 3.2 Enge ströms modell för verksamhetsteori (Engeström 1987)

Modellen illustrerar de komplexa relationerna mellan de olika elementen i 

en verksamhet. Den övre delen av triangeln är Vy gotskys ursprungliga 

figur (se även fig 3.1). Den undre delen av triangeln beskriver den kollekti

va delen av verksamheten. Att endast studera medieringen mellan individ 

och objekt, räcker inte för att analysera en verksamhet. En individ är inte 

isolerad utan en del av en gemenskap, som påverkar individens handlingar, 

som definieras genom att de delar samma objekt i verksamheten. Två nya 

relationer formas därmed: subjekt - gemenskap och gemenskap - objekt. I 

dessa relationer finns i en ständigt dynamisk och ömsesidig påverkan mel

lan aktörerna genom mediering. Den undre delen av Engeströms modell 

kan också betraktas som den kollektiva medieringen.

För att förstå en verksamhet, måste man förstå hur kulturella redskap 

medierar verksamheten inom den kulturella kontexten i vilken aktiviteten



50 Lärande simulering eller simulerat lärande?

sker. Viktigt är att medieringen sker ömsesidigt, det vill säga att aktören 

påverkas genom de medierande artefaktema samtidigt som dessa påverkas 

av aktören i en ständigt dynamisk och ömsesidig process.

Historia och utveckling
Verksamheter är varken statiska eller stela, de är hela tiden under föränd

ring och utveckling. Utvecklingen är inte linjär utan ojämn och osamman- 

hängande. Det innebär också att varje verksamhet har sin egen historia.

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

Delar av andra tidigare verksamheter finns oftast inneslutna i verksamhets

systemen, i deras utveckling, därför behövs en historisk analys av utveck

lingen för att förstå den aktuella situationen.

Medieringen mellan subjektet och objektet, innebär också en mediering 

av den historiska utvecklingen genom redskapet6. Redskapet både möjlig

gör och begränsar samtidigt. Det möjliggör transformeringsprocessen7 för 
subjektets samlade erfarenheter och färdigheter, men det begränsar också 

interaktionen till det perspektiv som det specifika redskapet erbjuder.

6 De medierande redskapen har sin egen historia. De kan vara skapade för ett annat 
sammanhang än det som de används i, och där med begränsar det användandet. Se 
även Wertsch (1998) om egenskaper hos de medierande redskapen.

7 Transformeringsprocessen avser att omforma objektet för verksamheten till ett re
sultat (se Engeströms modell, fig. 3.2)
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Objektet för verksamheten avgränsar
En verksamhet är en form av kollektiv handling riktat mot ett objekt. Det är 

därmed objektet för verksamheten som avgränsar den. Bakom varje verk

samhet finns ett motiv och bakom varje handling finns ett mål. Motivet för 

verksamheten är att transformera objektet till ett resultat.

De viktigaste beståndsdelarna i de enskilda mänskliga verksamheterna 
är de handlingar som genomförs i dem. En handling kallar vi en process 
som är underordnad föreställningen om det resultat som ska uppnås, dvs 
en process som är underordnad ett medvetet mål. På samma sätt som 
begreppet motiv relateras till begreppet verksamhet, relateras begreppet 
mål till begreppet handling. (Leontiev 1978, s. 158-159)

Ett objekt kan vara materiellt, men det kan också vara mindre reellt (till 

exempel en plan) eller helt abstrakt (som en gemensam idé). Det är möjligt 

att objektet och motivet förändras under processen med verksamheten. Det 

är bara genom handlingen som objektet och motivet blir tydligt och kan 

studeras.

Verksamhetsnivåer
Verksamheter är långsiktiga gestaltningar, då objektet tranformeras till re
sultat. Det sker inte på en gång utan genom en process som vanligtvis be

står av flera steg eller faser. Det finns också mer kortsiktiga processer då 

verksamheter består av handlingar eller kedjor av handlingar, vilka i sin tur 

består av operationer. Detta formar nivåer enligt fig 3.3 (Kuutti 1996; Le

ontiev 1978)
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Hierarki: Styrs av: Fråga:

Verksamhet (activity)
I |

—► Motiv ◄—।

1 f
- Varför?

1 1
Handling (action)

1 4

♦ I
—► Mål -—■

1 ♦
- Vad?

1 1
Operation

♦ 1
—► Villkor ।- Hur?

Fig 3.3 Hierarkiska nivåer för en verksamhet.

Handlingar kan vara både individuella och gemensamma. Verksamheter 

kan också innehålla kedjor och nätverk av handlingar som kan relateras till 

varandra genom att de har samma objekt och motiv d.v.s. att de kan hänfö

ras till samma verksamhetssystem. Att delta i en verksamhet innebär att 

utföra medvetna handlingar som har ett omedelbart definierat mål8. Till 

synes samma handling kan tillhöra olika verksamhetssystem, om handling

arna har flera samtidiga motiv. Till synes olika handlingar kan också ingå i 

samma verksamhet, om motivet för dem är gemensamt.

Nardi (1996) ger ett exempel på hur till synes samma handling kan till
höra olika verksamhetssystem, man betraktar tre individer, som var och en 

tar sig en skogspromenad. Den första, en fågelskådare, tittar efter fåglar. 

Den andre, en etomolog, studerar insekter där han går, och den tredje, en 

meteorolog, spanar efter moln. De promenerande gör olika handlingar, an

vänder kikare, vänder på blad, eller tittar upp i skyn beroende på dennes 

intresse. Situationen är densamma i alla tre fallen, men det som skiljer är 

subjektets objekt (och motiv). För att utveckla exemplet, så kan fågelskå- 

8 Wertsch menar att det kan finnas flera samtidiga mål med en handling, som ibland 
kan stå i konflikt med varandra. (Wertsch 1998, sid 32)
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daren och meteorologen till synes göra samma sak för en betraktare, som 

att titta upp i skyn. Men den observerade handlingen innefattar två helt 

skilda verksamheter för subjekten själva. En studerar molnformationer och 

den andre tittar på fåglar. Om man skulle se handlingen på ett videoband, 

så skulle den kunna tolkas som identisk, det som skiljer är subjektens in

tentioner, intresse, och kunskap om det som betraktas. Om man inte tar 

subjektens objekt i beaktande så kan man inte heller veta i vilken verksam

het (kontext) en handling sker och vad som är syftet med en handling.

Jämförelse mellan sociokulturella 
perspektiv och verksamhetsteori

Det är svårt att dra några klara gränser mellan sociokulturella perspektiv 

och verksamhetsteori. Nardi (1996) beskriver skillnaden mellan verksam

hetsteori och ”situated action”, som en skillnad i analysenheten. Analysen

heten i verksamhetsteori är verksamheten, och den kollektiva medieringen 

står i fokus. Studier av den individuella medieringen är därför inte tillräck

liga för att förstå motivet till verksamheten.

Analysobjektet i ”situated action” är ”the activity of persons - acting in 
a setting” (Nardi s.71), vilket kan kopplas till Vygotskys ursprungliga mo

dell, enligt fig. 3.1, där den individuella medieringen fokuseras. I den här 

studien används beteckningen ”det sociokulturella perspektivet” för mot

svarande förhållande. I ”situated action”, är det enligt Nardi de aktuella 

situationerna som är föremål för analys, ofta av problemlösande karaktär, 

men det historiska perspektivet saknas.

Att studera de aktuella situationerna innebär att det kan vara svårt att uttala 

sig om i vilken verksamhet handlingarna sker eftersom motivet till dem 
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kan vara svårt att klarlägga. Till synes samma handlingar kan ha olika mo

tiv, och därmed tillhöra olika verksamheter.
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Kapitel 4: Metod och genomförande

I de föregående kapitlen har forskningsfrågorna och de teoretiska utgångs

punkterna presenterats. I detta kapitel diskuteras val av metod och upp

läggning av studien, med koppling till teoretiska perspektiv och problem

formulering, men även med hänsyn till de begränsningar som finns i tid 

och rum.

Kapitlet inleds med ett resonemang kring vilka forskningsmetoder som 

kan vara lämpliga att använda för en studie, vars syfte är att studera elevers 

lärande när ett datorbaserat inlärningsprogram används som läromedel i 

gymnasial yrkesutbildning. Därefter kommer en översiktlig beskrivning av 

den lärmiljö som studerades och undersökningsgruppen, som studien sätter 

i fokus, samt hur studien genomfördes.

Klassrumsstudier i ett sociokulturellt och 
verksamhetsteoretiskt perspektiv

Vid utformningen av den empiriska studien, stod valet mellan att genomfö

ra den i en speciell, av mig skapad laborativ miljö, eller att genomföra den 

i ordinarie klassrumsmiljö. Suchman (1987) menar att det är relativt enkelt 

att designa laboratorieexperiment i forskning, men att använda enskilda 
handlingar för att analysera verkliga situationer utanför ett laboratorium är 

inte lika givande. En komplex verksamhet, som klassrumsinteraktionen är, 

kan inte nedbrytas och studeras i delar för att sedan sammanfogas till hel

heter. Både i ett sociokulturellt och i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, 

kan en individs handlingar inte förstås skilt från det sammanhang i vilka de 
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sker. Med den utgångspunkten kom valet av de konkreta metoderna för 

studien att ske.

Etnografiska metoder som inspiration för studien
För att kunna studera det som sker i ett klassrum ligger valet av etnografis

ka metoder nära till hands, eftersom etnografin har som ansats att studera 

företeelser i sitt naturliga sammanhang. Dataproduktionen9 i etnografiska 

studier sker med varierande metoder, där deltagande observation är utgångs

punkten. Forskaren deltar i den miljö där studien sker, och med använd

ning av olika strategier som exempelvis observationer, fältanteckningar, 

filmande, samtal och intervjuer dokumenteras den miljö (kultur) som stu

deras. Materialet bearbetas och analyseras kontinuerligt under forsknings

processen, och blir i sin tur utgångspunkt för nya strategier att gå vidare i 

dataproduktionen och dokumentationen, en kreativ och intuitiv process, där 

forskaren ses som ett redskap, och där forskarens kompetens avgör validit- 

eten i arbetet. (Atkinson mfl. 2001; Fetterman 1998; Hammersley & Atkin
son 1987; Hine 2000; Kaiser & Öhlander 1999; Kullberg 1996)

Pilotstudie
En pilotstudie genomfördes under vårterminen 2001 på samma skola som 

den huvudstudie som ligger till grund för uppsatsen. Det primära syftet 
med pilotstudien var att ge metodiska erfarenheter för utformningen av den 

empiriska studien. För att empiriskt undersöka vilken typ av data som skul

le kunna vara möjligt att producera i den miljö som studien skulle ske. 

9 Begreppet dataproduktion implicerar att synen på data i en studie är något som blir 
en produkt av ett kommunikativt (socialt) sammanhang, till skillnad från att använda 
begreppet datainsamling där det indirekt kan tolkas som om data kan stå för sig självt. 
(Se även Lindberg 2003b, Säljö m.fl. 1999)
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Några metoder, som inspirerats av etnografin, testades: deltagande obser

vation, videodokumentation och intervju.

Erfarenheterna av de olika metoderna som testades i pilotstudien används i 

det resonemang som förs nedan kring de metoder som jag slutligen valde 

för studien: videoobservation, samtal och intervjuer.

Videoobservation
Att använda videoinspelning som observationsmetod10 framstod, med de 

erfarenheter jag fick genom pilotstudien, som ett självklart val. Aspelin 

(1999) som studerat klassrummets mikrovärld, menar att videodokumenta

tionen har klara fördelar i förhållande till direkt observation, eftersom hän

delseförloppet kan ses om flera gånger, och ger underlag för en, om man så 

önskar, mycket detaljerad beskrivning som kan bli föremål för olika tolk
ningar.

Videoinspelningar är inte objektiva
Alexandersson (1994), som också genomfört klassrumsstudier med hjälp 

av videodokumentation, för en diskussion kring användningen av video 

som dokumentationsmetod, och poängterar att de inte kan betraktas som 

objektiva skildringar av verkligheten.
... en videoupptagning (kan) aldrig på ett objektivt sätt fullständigt åter
ge en klassrumssituation, det sker hela tiden ett subjektivt urval av vad 
som skall dokumenteras. (Alexandersson 1994, s. 85)

Det är viktigt att tänka på att videoupptagningen inte representerar någon 

”autentisk verklighet”, utan endast aspekter av den. Videoinspelningar är 

10 I studien används videon just som ett observationsredskap, och därför används 
ibland benämningen videoobservation synonymt med videoinspelning.
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re-presentationer av verkligheten, men de ligger förhållandevis närmare 

den än manuella observationer, hävdar Jordan & Henderson (1995).

Unlike fieldnotes or stories that highlights ’important’ aspects and pass 
over “unimportant” ones, video records social events as they occur and 
with a level of detail that is unattainable for methods that rely on recon
struction. The camera's bias is consistent. Thus we would argue that 
videotaping, the mechanical audiovisual fixation of an event, produces 
data much closer to the event itself than other kinds of re-presentation. 
(Jordan & Henderson 1995, kap 3.1)

Det går inte att manuellt hinna observera och anteckna allt så detaljerat 

som en videoinspelning kan. I pilotstudien gjorde jag även videoinspel

ningar av hela klassrummet, vilket inte gav de data som var ändamålsenli

ga för syftet med studien. Eftersom de fokuserade videoinspelningarna gav 

ett mycket bra datamaterial för att detaljerat kunna analysera interaktionen 

med programmet, så valde jag den metoden för den egentliga studien som 

ligger till grund för den här uppsatsen.

Figur 4.1 nedan visar en schematisk bild av hur videokameran placera

des, och hur jag som observatör placerade mig i de fall jag satt intill elever

na.

Fig. 4.1 Placering av aktör (elev), videokamera och observatör i studien 
(sett uppifrån).
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Som Fetterman (1998) påpekar är det viktigt att tänka på att användningen 

av videoinspelning kan förorsaka tunnelseende.
The videotape can focus on a certain type of behaviour to the exclusion 
of almost all else in the classroom. (Fetterman, s. 69)

Mina erfarenheter av pilotstudien, blev att den bästa dataproduktionen sker 

via en kombination av observationer över det som händer övergripande i 

klassrummet, och fokuserade videoobservationer av elevers arbete vid da

torerna. Problemet är att det är väldigt svårt att genomföra som ensam fors

kare i klassrummet. Att följa elevers interaktion med datorprogrammet, och 

att under den aktiviteten ställa frågor, gick inte att kombinera med att sam

tidigt föra observationsanteckningar (se fig. 4.1).

Hur påverkas aktörerna av videoinspelningar?
Videoinspelningarna, liksom forskarens närvaro i den miljö som studeras, 

påverkar aktörerna. I vilken omfattning, och hur, är svårt att klarlägga. 

Aspelin (1999) menar att hans videoinspelningar i klassrumsstudien inte 

påverkade aktörerna i någon större omfattning.

Lärarnas och elevernas beteenden i stort sett verkade inte förändras i 
övergången från den direkta observationen till videoinspelningen. Det 
finns viktiga skäl som talar för att effekterna av videoinspelningarna 
inte varit särskilt stora. (Aspelin 1999, s. 29)

Även Alexandersson (1994) tar upp videoinspelningens påverkan på elev

ers och lärares beteenden, och menar att den kunde verka dämpande på så 

vis att det var lugnare och tystare i klassen och att undervisningen kom 

igång senare, men att denna påverkan minskade eller försvann efter ett tag, 

enligt den forskning Alexandersson hänvisar till.11

11 Alexandersson hänvisar till två studier Roschelle & Fredriksson (1993) och Lin
dahl (1993).
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Aspelin (1999) för ett resonemang om skillnaden i elevernas och lära

rens anpassning till videoinspelningen. Enligt honom uppfattas videoka

merorna av elever och lärare som ett kontrollinstrument, och att det är lät

tare för elever att anpassa sig till det eftersom ”de var så vana vid skolans 

(eller mer konkret lärarens) kontroll att videokamerornas kontrolleffekter 

blev insignifikativa” (a.a. s. 29).

Lärama kontrolleras, värderas och bedöms inte i formell mening av 
eleverna, och det kan ses som en delförklaring till varför de reflekterade 
över och påverkades av kamerorna i högre grad än vad eleverna gjorde. 
(Aspelin 1999, s. 30)

Mina egna erfarenheter från studien stämmer med de ovanstående forskar

nas. Vid en jämförelse mellan att göra manuella observationsanteckningar 

och att videofilma, så uppfattade jag att eleverna blev mer störda av att jag 

antecknade än att jag videofilmade. Videokameran, som tekniskt objekt12, 

var föremål för nyfikenhet från elevernas sida, men det var förvånansvärt 

hur snabbt den tycktes bli bortglömd av eleverna. Läraren agerade mer 

medvetet om att kameran fanns, och han använde det faktum att inspelning 

skedde som disciplinerande gentemot eleverna vid ett par tillfällen.

Samtal och intervjuer
Samtal och intervjuer ingår som metoder i etnografisk forskning, och dessa 

planeras under den fortlöpande undersökningsprocessen, utifrån det som 

sker och i förhållande till studiens frågeställningar. Samtalet, eller den in

formella intervjun13, formas av situationer och händelser och förekommer 

12 Jag använde en digital videokamera som var ny, och därför tilldrog sig de tekniskt 
intresserade pojkarnas uppmärksamhet.

13 Samtal kallas ibland för informella intervjuer, och ibland för eller genuin kommu
nikation i litteraturen.
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ständigt. Den formella intervjun (djupintervjun) utgår från händelser i fäl
tet, som en uppföljning av ett samtal eller en observation. Även analyser 

kan testas hos informantema (intervjupersonerna) genom intervjuer. (Kai
ser & Öhlander 1999; Kullberg 1996; Sherman Heyl 2001).

Sekventiella intervjuer
Intervjuer är en vanlig metod för att producera data i en studie, men i ett 

sociokulturellt perspektiv har intervjudata diskuterats och ifrågasatts, då de 

ibland, ganska okritiskt, har tagits för att spegla intervjupersonernas tän

kande. I Säljö, Schoultz & Wyndhamn (1999) undersökning om barns upp

fattningar om jordens form och gravitation problematiseras intervjun, och 

synsättet att intervjupersonernas uttalanden skulle representera vad de tän

ker och deras begreppsuppfattning. De menar att man ska inta en försiktig 

attityd och ”inte anta att det människor säger pekar så direkt mot deras 

begreppsbildning eller förståelse” (a.a. s.160). Genom att de tillför en arte- 

fakt i intervjusituationen14 får de ett annat resultat av intervjuerna med barn, 

om samma företeelser, jämfört med tidigare studier av andra forskare.

I ett teoretiskt och metodiskt perspektiv är vår viktigaste kritik mot 

Vosniadou och liknande kognitivistiska och piagetanska ansatser, att vad 
man studerar är hur människor talar och samspelar och inte hur de tänker. 

Att påstå att man studerar hur människor tänker innebär att man bortser 

från alla de konkreta faktorer som skapar en kommunikativ situation och 

som bestämmer dess förlopp. Det innebär också att man skapar ett katego

rimisstag: man studerar en företeelse och uttalar sig om en annan. (Säljö, 

Schoultz & Wyndham, 1999)

141 detta fall en jordglob, då studien handlar om barns uppfattningar om jordens form 
och gravitationen. Säljö m. fl utgår från en tidigare studie av Vosniadou.
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Konsekvensen av ovanstående kritik är att inse vikten av att sammanbinda 

de olika situationerna i en studie, mellan den praktik som studeras och in

tervjun, och att ta hänsyn till det vid val av metoder för dataproduktionen. 

Att använda bryggor mellan olika sammanhang för studiens dataproduk

tion, har likheter med det som Lindberg (2003b) benämner som sekventiel

la intervjuer. Hon lyfter också fram ”att intervjun utgör en kontext medan 

det intervjun handlar om är något som utspelar sig i en annan kommunika- 

tiv praktik” (a.a. s. 15-16). Sekventiella intervjuer innebär att det första 

intervjutillfället blir utgångspunkt för nästkommande. Det sker konkret ge

nom att intervjupersonerna får ta del av utskriften och tolkningen av den 

första intervjun inför nästa intervju. ”Intervjuerna var i den meningen sek

ventiella att varje senare intervju baserades på tolkningen av den föregåen

de” (a.a s. 2). I ett annat sammanhang innebär det sekventiella ”en serie 

individuella intervjuer kompletterade med klassrumsobservationer och 

gruppintervjuer” (a.a. s. 3).

I min studie görs videoinspelningarna i klassrummet, men intervjuerna 

genomförs i en annan lokal (på samma skola där klassrumsstudien sker), 

och en ganska lång tid efter videoinspelningarna. Med avsikt att samman

binda dessa olika situationer används videoobservationema som länkar 

mellan klassrummet och intervjun. Videoinspelningarna hjälper därmed att 

överbrygga gapet mellan vad personer i undersökningen säger att de gör 

och vad de faktiskt gör.
Selectively employed video analysis is a particularly valuable analytic 
tool for the study of learning activities and work practices in complex 
real world settings for a number of reasons. One of these is that by ap
proximating direct observation, video provides a shared resource to over
come gaps between what people say they do and what they, in fact do. 
(Jordan & Henderson 1995, kap 3.1)
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I klassrumsstudier har Alexandersson (1994) och Eriksson (1999) använt 

en metod som kallas ”stimulated recall”15, där videoinspelningar från klass

rummet använts för att stimulera lärare att reflektera och kommentera den 

egna undervisningen. Alexandersson lade upp intervjun så att läraren om

bads kommentera videoinspelningen, men att han i stort förhöll sig passiv 

som intervjuare. Därefter följde ett eftersamtal med utgångspunkt i en se- 

mistrukturerad intervju, vars syfte var att ”fördjupa och problematisera 

kommentardelen” (Alexandersson 1994, s. 84). Erikssons erfarenheter är 

att ju passivare respondenten är, desto aktivare blir hon själv som intervju

are, men ”de flesta lärama hade dock inga svårigheter att prata när de väl 

kom igång” (Eriksson 1999, s. 42).

Ett upplägg av intervjuerna med eleverna som är inspirerat av ”stimula

ted recall” användes i studien. Meningen var att genom att visa videoob

servationer från lektionerna kunna brygga över det som hände på lektioner

na och intervjun. Vid den första intervjun spelades videosekvenser från 

lektionerna upp för eleverna, som de ombads kommentera och reflektera 

över. Skillnaderna mellan denna studie, och de ovan refererade, är att det 
gick en längre tid mellan videoinspelningen och uppspelningen för respon- 

denterna i min studie. Mina elever fick inte se hela videomaterialet, utan 

endast sekvenser ur videoobservationerna. (Mer om kriterierna för urval av 

videosekvenser längre fram i detta kapitel). I en pilotstudie provade jag 

även att genomföra intervjuer med utgångspunkt i manuella observation- 

santeckningar som jämförelse. Det visade sig då att det var helt överlägset 

att använda videoinspelningar, eftersom det var svårt att återge händelser 

15 Den fullständiga benämningen är ”video-stimulated-recalls-interview” som an
vändes av ”Teacher Thinking”- forskare ”i syfte att ”avtäcka” hur lärarna tänkte med
an de arbetade” (Eriksson, I. 1999, s. 39)
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som skett under lektionen från de manuella anteckningarna, så att eleven 

uppfattade vad jag ville att eleven skulle kommentera och utveckla.

Studiens uppläggning och genomförande
Studien sträcker sig över läsåret 2001/02. Efter pilotstudien i slutet av vår

terminen 2001, var avsikten att följa klassen under hela läsåret. På grund av 

problem med datornätverket på skolan under en stor del av höstterminen, 

genomfördes endast ett par lektionsbesök i klassen vid slutet av terminen. 

Syftet med dessa besök var dels att informera eleverna om studien och frå

ga dem om deras samtycke till att delta i den16, och dels att lära känna 

eleverna för att bättre kunna göra ett urval av elever för den egentliga stu

dien och videoinspelningarna under vårterminen 2002.

Val av klassrumspraktik
Efter att ha undersökt möjligheterna att få delta i några olika klassers un
dervisning med datorbaserade simuleringsprogram som läromedel, valdes 

en grupp elever i åk 3 på elprogrammet17. Skälet att välja elever som gick i 

årskurs 3 var att de hade varit ute på miljöpraktik18 på företag, och kunde 

därmed relatera sin skolpraktik till erfarenheter från arbetslivet.

16 Enligt Informationspliktsregeln och Samtyckesregeln (Hermerén 1996)

17 Att valet föll på elprogrammet beror på mina egna erfarenheter som yrkeslärare på 
elprogrammet.

18 Inom elprogrammet på den undersökta skolan kallas det miljöpraktik, inte arbets- 
platsförlagd utbildning (APU). Det beror på att intentionerna med APU, att förlägga 
kurser eller delar av kurser på arbetsplatser inte har fungerat inom elprogrammet.
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Studien genomfördes inom det individuella valet19, och ämnet var styr

teknik, kursens namn var Avancerade styrsystem20. Det datorbaserade läro

medlet som användes under kursen heter LeamWARE: Styrteknik - grund

kurs21. Det är ett inlämingsprogram som inte kräver några förkunskaper 

och den studerande kan själv välja tid och plats för studierna, enligt infor

mation från företaget som säljer programmet. Innehållet är främst inriktat 

mot att förstå programmerbara styrsystem (PLC). Programmet innehåller 

ett antal övningar, laborationer och instruktioner, med ökande svårighets

grad. ”Du börjar med enkel programmering av ett PLC-system och slutar 

med att ha automatiserat en sorteringsmaskin” (P & L Automatik 2003). I 

programmet finns olika virtuella simuleringsmodeller, i vilka eleverna kan 

pröva olika programmeringssätt enligt övningarna.

En närmare presentation av programmet och de övningar som eleverna 

gjorde under studien finns i kapitel 5.

Urval av elever
Den grupp elever som ingick i studien bestod av totalt 15 manliga elever. 

13 av dem gick i samma klass med inriktning Automation, vilket var hela 

klassen22. De andra 2 eleverna gick på inriktning Elteknik.

19 Genom det individuella valet, kan elevernas önskemål om att välja utbildning efter 
intresse och behov tillgodoses. De kan skapa sig fördjupade kunskaper inom områden 
som väljs efter intressen och behov. Eleven kan välja kurser som inte ingår i det egna 
programmet. (Skolverket 1999)

20 “Kursen Avancerade styrsystem behandlar användningen av olika moduluppbygg- 
da styrsystem, hur dessa programmeras och hur utrustningen sätts i drift av lämpliga 
automationsenheter och dessutom ingår konstruktion och idriftsättning samt utvärde
ring av det egna arbetet. Kursen bygger på Styrteknik B. Kursen är valbar”. (Skolver
kets kursinformation 2001/02)

21 Programmet utvecklas och säljs av P&L Automatik AB

22 Eleverna berättade att läraren hade rekommenderat dem att välja kursen, eftersom 
den var lämplig för deras yrkeskompetens.
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Av de femton eleverna i klassen, tillfrågades fyra elever23 om tillåtelse 

att få videofilma dem i deras interaktion med datorprogrammet under någ

ra lektioner. Dessa fyra elever valdes av mig med kriteriet att de skulle ha 

olika lärandestrategier. Urvalet skedde efter att jag först gjort några lek

tionsbesök. Mina egna kunskaper inom ämnet styrteknik (och inom dator

området) gjorde att jag ganska snabbt kunde se att eleverna hanterade upp

gifterna olika i ämnet.24

De fyra eleverna benäms i studien som Roger, Fredrik, Mattias och Pe

ter. Rogers förhållningssätt var kritiskt till den datorbaserade praktiken. 

Han deklarerade att han inte var intresserad av innehållet i kursen och han 

förhöll sig ganska passiv till uppgiftslösandet. Fredrik och Mattias, som 

alltid samarbetade, var fokuserade på att lösa uppgifterna. De skissade först 

lösningarna med penna och papper, prövade i programmet och diskutera

de, gjorde nya utkast och prövade igen. Peter arbetade rutinerat i program

met och tycktes behärska den datorbaserade praktiken mycket väl. Han tog 

sig gärna an nya, och svåra uppgifter.

För en mer ingående presentation av de fyra eleverna, se kapitel 6.

Sekventiella intervjuer som metod
För att bättre kunna knyta samman frågeställningar och aktiviteterna på 
lektionerna används videosekvenser som utgångspunkt i den första inter

vjun med eleverna. Den andra intervjun är i sin tur en uppföljning av den 

första intervjun, vilket kan benämnas som en form av sekventiella intervju

er (Lindberg 2003b).

23 Problem med inställda lektioner fick som följd att endast fyra elever, mot planerat 
sex elever, kunde delta i studien.

24 Jag har själv undervisat på elprogrammet som karaktärslärare, även i styrteknik, 
men inte med det datorbaserade läromedlet som användes i den kurs som den här 
studien omfattar.
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Videosekvenserna
Vårterminen 2002 gjordes videoinspelningarna, under fem lektionspass25 

om vardera två och en halv timme. Totalt är det ca 8 timmars videoinspel

ning som ligger till grund för studien. En videokamera användes, vilket 

innebar att endast en, eller ett par, elever fokuserades per lektionstillfälle 

(se fig. 4.1). Videoinspelningen följde eleverna under lösandet av en upp

gift, eller om eleverna inte lyckades lösa uppgiften, pågick den till slutet av 

lektionen. Vid nästa lektionstillfälle byttes fokus till en annan elev. Video

inspelningarna har därför ganska olikartade karaktärer, och längden på dem 

är inte fördelade proportionerligt mellan eleverna. Ur dessa videoinspel

ningar valdes sekvenser för uppspelning under den första intervjun.

Bödker (1996) beskriver hur verksamhetsteori kan användas för att un

derlätta struktureringen och analysen i studier av interaktion mellan män

niska och dator, där videoinspelningar används. Det är, enligt Bödker (a.a.), 

tillräckligt att koncentrera sig på händelser i videoinspelningarna som är 

intressanta situationer, och att kontextualisera dessa situationer enligt 

verksamhetsteori. Med intressanta situationer avser Bödker (a.a.) miss

lyckanden och byte av fokus.

Breakdowns and focus shifts provide good pointers for understanding 
how an application mediates (or does not mediate) work activity. They 
are useful in identifying problems of mediation and in designing an app
lication as well as understanding it when it is brought into use (Bödker 
1996, s. 172).

Misslyckanden är när arbetet störs av någonting, till exempel; missförstånd, 

möte med ett nytt redskap och när en lösning inte fungerar. Byte av fokus 

25 Av olika anledningar blev många lektioner inställda, och eleverna hade dessutom 
miljöpraktik under en femveckorsperiod på vårterminen. Materialet kom att därför att 
bli mer begränsat än avsett.
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innebär ett mer övervägt byte av fokus eller objekt än när ett misslyckande 

sker.

Valet av videosekvenser skedde från kriteriet att de skulle återge intres

santa situationer. En intressant situation kan vara att eleverna testar sin 

programmering i programmets simuleringsmodell, att de börjar med ett helt 

nytt avsnitt, att de kör fast och behöver hjälp, att det händer andra oförut

sedda händelser exempelvis att programmet kraschar.

En andra faktor som inverkade på valet av videosekvenser i den här 

studien var att klarlägganden från eleverna av händelser, som var svåra att 

förstå endast med utgångspunkt i videoinspelningen, skulle möjliggöra en 

bättre tolkning.

Den sista och ibland avgörand faktorn, var tiden. Videosekvensernas 

sammanlagda tid skulle bli ca 30-35 minuter till en intervju, så att intervju

tillfället inte skulle pågå mer än ca 1,5 timme. Avsnitt under videoinspel

ningarna då eleverna under ganska lång tid skriver in kod, och förhåller sig 

passiva, har i första hand valts bort.

De videosekvenser som spelades upp för eleverna och sekvenser som 

används i olika sammanhang i studien har transkriberats. Transkribering 

har gjorts av den muntliga kommunikationen mellan aktörerna, och de de

lar som citeras är lätt korrigerade från talspråk till skriftspråk. I framförallt 

kapitel 6, som beskriver elevernas lärandestrategier, finns många exempel 
på citat från kommunikationen i samband med videoinspelningen av inter- 

aktionen mellan eleverna under arbetet med att lösa uppgifter i det datorba- 
serade läromedlet.

Intervjuerna
Intervjuerna genomfördes i en lokal på undersökningsskolan under vårter

minen 2002. Den första intervjun, där videosekvenserna används, sker från 
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slutet av mars till mitten av april. Den andra intervjun, som delvis är en 

uppföljning av intervju 1, sker under månadsskiftet maj-juni. Totalt har 

åtta intervjuer, om vardera ca 1,5 timmar, genomförts. Intervjuerna spela

des in på ljudbandspelare och transkriberades sedan ordagrant, och de de

lar som citeras är lätt korrigerade från talspråk till skriftspråk i likhet med 

transkriberingen av ljudupptagningen från videosekvenserna.

Den första elevintervjun - Intervju 1
I den första intervjuomgången gjordes två individuella intervjuer med Ro

ger och Peter, och en gruppintervju med Mattias och Fredrik, eftersom de 

hade samarbetat under alla lektionerna och därmed deltog i samma video

sekvenser.

Under den första hälften av intervjun fick eleverna se och kommentera 

videosekvenserna, men även en del spontana frågor ställdes. Den andra 

hälften av intervjun ägnades åt frågor, som byggde på en frågemall26, där 

avsikten var att täcka främst områden kring interaktionen med inlämings- 

programmet ämnet styrteknik och om elevernas tankar om arbete och ut

bildning i framtiden.

Uppföljningsintervjun med eleverna - Intervju 2
Efter transkriberingen av den första intervjun framkom att det ibland var 

svårt att tolka innebörder i det eleverna sa, och därför var det önskvärt att 

eleverna utvecklade en del av frågeområdena. Den första intervjun var kon

centrerad på elevernas interaktion med det datorbaserade programmet, och 

intentionen med uppföljningsintervjun var att vidga frågeställningarna yt

terligare till att omfatta mer om elevernas liv kring skolarbetet. Om fritids

26 Se bilaga 1 och 2
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aktiviteter och erfarenheter från yrkeslivet och hur det förhåller sig till sko

lans verksamheter. Uppföljningsintervjun kom därför att planeras först i 

slutet av terminen, och genomfördes när eleverna stod inför skolavslut

ningen. En av eleverna, Peter, kunde då inte nås för en ytterligare intervju, 

så endast tre av eleverna, Roger Mattias och Fredrik, intervjuas denna gång. 

Alla intervjuer sker med eleverna individuellt.

Frågeställningarna är till största delen individuella och bygger på sva

ren i den första intervjun27. Några gemensamma teman som alla elever fick 

kommentera, är en tillbakablick på kursen som helhet, dess innehåll och 

organisering, samarbete, uppgifter m.m. Eleverna ombads också svara på 

frågor om ämnet styrteknik och programmering i förhållande till deras upp

fattning och erfarenheter av yrkespraktiken28. Skolan i stort, livet runt kring 

den, fritidsintressen, arbete och familj var andra områden som togs upp i 

intervjun.

Lärarintervjun
Slutligen efter att alla elevintervjuer var genomförda gjordes en intervju 

med läraren för kursen29. Avsikten var att belysa lärarens intentioner med 

kursen, hur genomförandet blev, hur inlämingsprogrammet hade fungerat, 

samt något om vad han ansåg om elevernas intresse för kursen och om 

deras lärande av kursinnehållet. Lärarintervjun presenteras inte separat, som 
elevintervjuerna, utan ingår på olika platser i uppsatsen.

27 Se bilaga 3

28 Eleverna hade varit på en femveckors miljöpraktik strax innan intervjutillfället.

29 Frågemall för lärarintervju, se bilaga 4
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Några metodreflektioner

Att tillhöra den grupp som studeras
Kullberg (1996) tar upp diskussionen inom etnografin om man som ”insi

der” kan forska inom sitt eget fält. Här finns olika uppfattningar, en del 

forskare menar att det inte är möjligt, medan andra menar att stor förtro

genhet inte hindrar särskilt mycket i fältarbetet, men om vi är alltför för

trogna är det svårt att ”göra det välbekanta obekant” (Ely s. 23, i Kullberg 

1996, s. 100). Kullberg själv drar slutsatsen att det inte är någon nackdel att 

bedriva forskning inom sitt eget fält.

Detta innebär att forskaren inte behöver ägna energi åt att lära känna 
fältet utan kan rikta sin uppmärksamhet mot det som studeras. Vad fors
karen måste göra klart för sig är hur och om det är möjligt att distansera 
sig och skapa nya vinklar på forskningsobjektet (Kullberg 1996, s. 100- 
101)

Enligt egna erfarenheter under arbetet med uppsatsen, så kan jag instämma 

i att det både finns för- och nackdelar med att vara en ”insider” i den miljö 

som ska studeras. Jag är yrkeslärare inom elprogrammet, och även om det 

var länge sedan jag höll kurser i Styrteknik, så har jag kännedom om ritsätt 

och programmeringsspråk. Det underlättade att känna till ämnesinnehållet 

och kommunikationen, inom det fält jag studerade. Studien skulle förmod

ligen ta längre tid för en forskare som inte känner till yrkesutbildning, el- 

ämnen och fackspråket. Med den tid som fanns till förfogande för den här 

studien, så är det nog en förutsättning att känna fältet.

Nackdelen var att det blev svårt att förklara det förgivettagna. Ibland 

kunde jag också uppleva att det var svårt att skilja på rollen som lärare och 

som forskare. Klassrumsmiljön är så kopplad till lärarrollen att det var sär

skilt lätt att falla in i lärarrollen när samtal skulle föras med eleverna under 

lektionerna. Inledningsvis var avsikten att jag skulle föra samtal med elever
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na när de arbetade med det datorbaserade programmet, samtidigt som vi- 

deoobservationema gjordes. Risken fanns annars att eleverna skulle vara 

helt tysta och bara hantera datorprogrammet30, och det skulle i sin tur göra 

det svårt att tolka det som sker i videosekvenserna. Det upplägget övergavs 

alltmer, dels på grund av svårigheterna med åtskillnaden av lärar- och fors

karrollen, och dels beroende på att eleverna kommunicerade ganska myck

et utan att samtal fördes. Allt eftersom studien fortskred antog jag en mer 

tillbakadragen, observerande, forskarroll.

Ett sätt för mig att skapa distans till fältet, är att få respons från andra 

forskarstuderande och handledare. Det gäller dels att se ur fler perspektiv, 

och dels om att lyfta fram det som för mig är så självklart att det inte lyfts 

fram, men för en ”outsider” blir obegripligt.

Tid och flexibilitet
I en klassrumsstudie gäller det att ha gott om tid för studien, då det ständigt 

sker oförutsedda schemaändringar och lektioner faller bort, även som ”in

sider” förvånas jag av bortfallet av lektioner under den här studien. Det 

resulterade i att tiden för studiens genomförande komprimerades betydligt, 

och därmed datamaterialet och kontinuiteten.

Det gäller också att vara flexibel när det gäller dataproduktionen under 

lektionerna. Det som planerats fick ofta ändras med tanke på omständighe

ter som inte gick att förutsäga. Ibland påbörjades lektionen i en annan lokal 
än den som jag installerat min videoutrustning, och det sker saker på lek

tionen som kan vara av betydelse för studien, men som inte är förutsägbara.

30 Dessa erfarenheter drogs från pilotstudien, där eleverna till stor del satt helt tysta 
och arbetade med uppgifterna i datorprogrammet.



Del 3 Resultat

Presentationen av studiens resultat syftar till att successivt vidga förståel

sen av elevers agerande i ett klassrum, genom att spegla deras handlingar 

och utsagor i olika kontexter. Ett agerande hos elever kan se ut som om de 

grundar sig på individuella tillkortakommanden eller styrkor, men om hand

lingarna sätts i ett annat sammanhang, så kan man få en annan förståelse 

för elevers agerande. Förståelsen av handlingarna är beroende av i vilket 

sammanhang de tolkas.

Studiens sociokulturella perspektiv innebär att beskrivningen utgår från 

de medierande redskapen, främst i det datorbaserade läromedlet. Vilka är 
de medierande redskapen, och vilka förutsättningar ger de för lärandet?.Hur 

och vad lär sig eleverna genom att bemästra och appropriera de medierande 

redskapen?

I presentationen sätts först fokus på elevernas individuella handlingar 

och lärandestrategier. Därefter analyseras den kollektiva verksamheten i 

klassrummet, med hjälp av verksamhetsteori. I den sista beskrivningen sätts 
klassrumspraktiken i ett större sammanhang, där sambanden mellan, och 

elevernas erfarenheter av, yrke, skola och fritid blir analysobjekt.

Genom att analysobjektet ändras, så tydliggörs också dess betydelse för 

resultatet. Resultatet presenteras i kapitel 5-8.
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Kapitel 5: Fysisk miljö och inlärnings- 
programmet

Här ges en kort beskrivning av klassrumsmiljön i vilken studien sker, en 

presentation av det datorbaserade inlärningsprogrammet, uppgifterna i det, 

och de grundläggande begreppen för programmering av styrsystem.

Klassrummet
Studien genomfördes i en datasal, där det inte fanns någon annan utrust

ning än datorer och kringutrustning. För presentationer är salen utrustad 

med en datorprojektor och ett konferensblock. Femton datorer finns place

rade längs väggarna enligt fig 5.1.

PROJEKTORDUK

O 
O

O= z CO —I m 
jj

SKRIVARE

BORD

Fig 5.1 Klassrummet i studien. Rutorna representerar 15 datorer.
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Skolan har ett internt datornätverk där inlärningsprogrammet (läromedlet) 

är inlagt på servern. För att få tillgång till programmet behöver eleverna en 

personlig licens. Det innebär att vid varje lektionstillfälle måste eleverna 

först logga in på nätverket med sitt personliga lösenord, och därefter logga 

in i programvaran med lösenordet för licensen.

Det datorbaserade läromedlet - grundkurs i styrteknik 
Programmet som används i kursen heter Styrteknik - grundkurs (P&L Au

tomatik 2001), och är riktat till nybörjare i Styrteknik, anpassad till gymna

sieskolans kurs Styrteknik A. Några förkunskaper behövs inte, enligt före

tagets information.
Kursen ger en djup, grundläggande förståelse för styrtekniska problem./ 
.../ (den) börjar med enkel programmering och slutar med att ha auto
matiserat en sorteringsmaskin. (P&L Automatik AB, 2003)

Styrtekniken i kursen innehåller huvudsakligen programmering av så kal

lade programmerbara styrsystem, PLC.

Programmerbar a styrsystem, PLC
PLC står för Programable Logic Controller (programmerbara styrsystem). 

Dessa är de vanligaste systemen för styrning av tekniska processer av olika 

slag, exempelvis av fläktsystem och belysning i fastigheter, motorer och 

transportband i industrier.

Ett styrsystem består av tre delar; ingångar, utgångar och de logiska 

regler som sätter villkoren för hur styrningen ska fungera, vilket sker ge

nom programmering.
- Genom ingångarna får styrsystemet information (insignaler) om vad 
som händer, via olika typer av givare (sensorer), i den anläggning som 
ska styras.
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- Genom utgångarna har styrsystemet sedan möjlighet att styra t.ex. cy
lindrar och motorer. Det sker genom att utsignaler1 från PLC påverkar 
styrdon, exempelvis en magnetventil (som i sin tur styr en cylinder), 
eller en kontaktor (som styr en motor).

- De logiska reglerna (programmeringen) anger villkor för när en ut
gång ska leda (ligga tillslagen), exempelvis genom villkoret om ingång 
2 får signal, så ska utgång 5 vara tillslagen. Genom att ange denna typ 
av regler bestämmer man styrsystemets funktion.

PLC är en fysisk enhet, en slags dator som är konstruerad för att tåla indu

striella miljöer. Det finns PLC som kan programmeras direkt på enheten, 

men det är vanligt att de styrs via datorer. Beroende på vilken typ av dator

program som används för programmering av PLC-enheten, så kan olika 

programspråk användas, men det språk som kommunicerar direkt med PLC 

är så kallade PLC-instruktioner. De andra programmeringssätten är olika 

former av grafisk programmering, som sedan måste översättas till PLC- 

instruktioner för att fungera, vilket sköts av datorprogrammet.

Tre olika pro grammerings sätt
I läromedlet finns möjlighet att styra olika virtuella simuleringsmodeller, 

med PLC, genom att programmera dem på tre olika sätt. De tre olika sätten 

är PLC-instruktioner (instruktionslista), ladderschema och logikschema 

(Funktionsblock). För varje programmeringssätt finns ett särskilt fönster 
(editor). Om programmeringsfönstren är öppna samtidigt för alla program

språken kan man se hur programmering i ett fönster samtidigt ändrar pro
grammeringen i de andra fönstren. Ett exempel på hur det kan se ut på 

datorskärmen ges i figur 5.2. Programmeringen i de tre olika fönstren som 

1 Dessa signaler är digitala, vilket innebär att de endast kan anta läget till- eller från (1 
och 0).
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är öppna betyder samma sak, men ”uttrycks” på tre olika sätt i programme

ringsspråken.

PLC-instruktioner
PLC-instruktioner är det programspråk som ”talar med” PLC, och genom 

ordningen i instruktionerna anger man vad det programmerbara styrsyste

met ska utföra och i vilken sekvens, det är viktigt att instruktionerna skrivs 

i rätt ordningsföljd, till exempel att instruktionen börjar med Load (LD) 

och slutar med End. De olika beteckningarna som följer efter instruktionen 

(XO, XI, YO osv.) anger vilka funktioner som ska aktiveras. Se figur 5.2 för 

ett exempel på en instruktion.

Ladder- och logikschema
Att programmera med ladder- och logikschema (funktionsblock) innebär 

två olika sätt att använda grafiska symboler för att programmera PLC. Sym

bolerna i dessa programspråk representerar olika funktioner, där logiksche

mat är mer förenklat, och därmed mer abstrakt, i förhållande till ladder- 

schemat. För att PLC ska fungera krävs instruktioner, och i datorprogram

met översätts symbolerna till PLC-instruktioner. Se figur 5.2 för ett exem
pel på ett ladder- och logikschema.
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"t PLC-rimukitor .=JD]2<J

Fig 5.2 Bild av datorskärmen med de tre programmeringsfönstren (och 
programmeringssätten) öppna. Markeringarna (med tjockare linjer) i lo
gikschemat och i ladder schemat avser att kretsen är i funktion. Motsva
rande markering finns ej i fönstret för PLC-instruktioner.
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Logiska funktioner
För att styra ett PLC krävs att det programmeras enligt ett antal logiska 

funktioner (logiska regler för PLC), som PLC kan ”läsa”, och på så sätt kan 

man se till att styrdonen agerar på ett korrekt sätt.

Det finns sex olika funktioner som används vid programmeringen av 

PLC: OCH-, ELLER- och INTE-funktioner, samt Minne, Tidsfördröjning 

och Räknare.
- OCH-funktionen: Denna funktion heter AND på engelska. Den inne
bär att man seriekopplar ingående kontakter, dvs kopplar dem efter var
andra. Alla kontakter måste leda (vara tillslagna) för att kretsen ska leda 
strömmen.

- ELLER-funktionen: På engelska heter denna OR, och innebär att man 
parallellkopplar kontakterna. En av kontakterna måste leda för att ström
men ska komma fram, dvs strömmen har alternativa vägar att gå.

- INTE-funktionen: Inte heter NOT på engelska, och innebär att man 
gör en invertering av insignalen. Den här funktionen kan användas för 
att bryta strömmen.

- Minne: Med dess hjälp kan man få styrsystemet att komma ihåg vad 
som hänt tidigare. Ibland vill man få systemet att komma ihåg att man 
tryckt på en knapp, och detta åstadkommer man med en minnesfunk
tion. Ett minne fungerar så att dess utgång blir Till då SET-ingången 
påverkas, och blir Från om RESET-ingången påverkas.

- Tidsfördröjning: Heter TIMER på engelska och med hjälp av den kan 
en tidsfördröjning programmeras

- Räknare: Den här funktionen räknar antalet pulser, och vid rätt antal 
pulser, så leds strömmen vidare.

De här logiska funktionerna kombineras sedan på olika sätt som gör att 

styrsystemet kan utföra de aktiviteter som önskas. När man programmerar 

ett PLC så bygger man samman olika logiska funktioner. (P&L Automatik 

2001; Kördel & Bengtsson 1996)
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Övningarna i programmet
Styrteknik- grund består av sju övningar och en övning som kallas över

kurs. Dessutom finns sju olika moduler, som kan köpas separat som kom

plement till grundkursen.

I den första övningen ges en överblick över en industriell process, och 

begrepp som är förknippade med den. I övning två introduceras de logiska 

grundfunktioner som används i programmeringen av styrsystem, deras 

funktion, och symboler i ladder- och logikscheman. I övningen finns möj

lighet att styra olika virtuella modeller (motor och lampor) genom simule

ringar, för att åskådliggöra de logiska grundfunktionerna.

Den tredje övningen, ger en introduktion till PLC-system, deras fysiska 

utseende och funktioner. Hur yttre anslutningar i in- och utgångar kan se ut 

presenteras genom bilder. I övningen ges en koppling mellan PLC-instruk- 

tioner och ladder- respektive logikscheman genom att de logiska grund

funktionerna visualiseras i ladder- och logiksymboler, samtidigt som man 

kan se en bild av ett fysiskt PLC-system. I övning tre introduceras också 

Editorn, dvs de fönster där programkoden skrivs in (se fig 5.2). En beskriv

ning av, och exempel på, programmering med både ladder- och logiksche

ma ges, och följs av ett antal enklare uppgifter. Därefter följer 22 laboratio- 

ner, med olika programmeringsuppgifter, där virtuella modeller av belys

ningar och cylindrar ska styras genom programmeringen.

I övning fyra är ett trafikljus simuleringsmodell, och i övningen demon

streras uppgifter som innebär mer komplexa programmeringar. När en funk

tion har visats, så följer en laboration i Editorn (programmeringsfönstren).
Övning fem innebär att programmera ett trafikljus vid ett övergångs

ställe i en trevägskorsning. Sex laborationer med programmering i editorn 

följer efter den beskrivande texten.
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Nästa övning beskriver utrustning för inkommande signaler till PLC- 
systemet, dvs givare eller sensorer. Även olika typer av utrustningar som 

styrs av utsignalerna beskrivs. Exempelvis cylindrar med olika funktioner 

och med olika typer av styrdon, samt en elmotor med kontaktorstyming.

Bilder av en kulsorteringsmaskin som sorterar glas och metallkulor och 

en beskrivning av funktionerna i den inleder uppgift sju. Introduktionen av 

uppgiften med bilder följs av sex laborationer med kulsorteraren där svå

righetsgraden i uppgifterna ökar, och där en simuleringsmodell av kulsor

teraren finns att köra programmeringen i.
Överkurs kallas sista övningen, som innebär att programmera trafikljus 

i en fyrvägskorsning.

Modulerna
Utöver grundkursens övningar finns ett antal moduler: Hiss/kulsorterare, 

transportbana, packmaskin, felsökning och programmera i Grafcet (ett gra

fiskt programmeringssätt)2.1 den här studien används endast Hiss- och kul

sorteraren och Grafcet, därför presenteras endast dessa moduler.

Hiss- och kulsorteraren
1 den här modulen byggs laborationerna kring en simuleringsmodell3 med 

en integrerad hiss och en så kallad kulsorterare, vilket innebär att kulor 
matas fram i hissen av en utmatare. Övningen börjar med en genomgång av 

hissens funktioner, och därefter finns nio laborationer, som ger i uppgift att 

göra program som kör hissen mellan de tre våningsplanen. Därefter kom

2 Grafcet är en förkortning för GRAphe de Commande Etape Transition, vilket kan 
översättas till: grafik för styrning av etapp och övergång. Det motsvarande engelska 
namnet är: Sequential Function Chart (SFC). (Ur programinstruktionen Vad är Graf
cet?)

3 Den här modellen finns även i en fysisk variant, som den virtuella bilden i datorpro
grammet avbildar.
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mer en genomgång av kulsorterarens funktioner och två laborationer med 

den. Det finns två typer av kulor, plast och metall, och den sista uppgiften 

innebär att skilja på metall och plastkulor, så att plastkulorna sorteras i ett 

fack och metallkuloma i ett annat.

För att klara programmeringen, rekommenderas användning av sekvens

modellen4 i laboration 10 (se fig. 5.3). Sekvensprogrammering tillämpas 

när flera saker ska ske efter varandra, och alltid i samma ordning. Det inne

bär att minnesfunktioner programmeras.
En sekvens byggs upp av flera tillslagsprioriterade minnen efter varan
dra, ett minne för varje steg. Man kopplar ihop dessa så att ett minne 
startar nästa minne och stoppar föregående. Därefter låter man minnena 
styra vad som ska hända i varje steg. (Ur programmet, övning 4, labora
tion 7: Sekvensmodell)

Hiss

Ut matare

Gör ett program med föfjmde steg.

r .

Ett program Or en hi„ med tre vtaing* Ir irtc 
omöjligtett följa. Men aSr vi mt ska bdga 
sortera toiler orks*. kan det lat bli ganska 
sökprogram. Om m» Me använder rckvene

Styrning 
av kulor

O. Vilosteg. Vänta fA startmder.
1. Kö« tatuMlvw tills givaren gw signal.
X Mata ut en kula genom att köra utmarm 
tills givaren IN'fE ger stjpial
3. Kör opp korjten till den övre 
avlfriwirigspéiffltionen.
4. Återvänd till iitgtng«pc»Mlio«Mm

Vånings
plan

Laboration 10: 
Sekvens

ÄiL

Figur 5.3 Hiss- och kulsorter armodellen. Bilden visar laboration 10.

4 Sekvensmodellen introduceras i övning 4, och i laboration 7 ges konkreta simule- 
ringsövningar med den i styrningen av ett trafikljus.
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Grafcet - sekvensprogrammering

Som en modul i kursen Styrteknik - grundkurs finns ytterligare ett pro

gramspråk, Grafcet, som är anpassat för att styra utrustning via PLC sek

ventiellt, dvs det utförs genom att grafiskt konstruera sekvenser med steg 

(händelser) och övergångar (villkor) för stegen. Genom Grafcet förenklas 

programmeringen, så att man endast behöver programmera steg och över- 

gångsvillkor. Den grafiska strukturen på sekvenserna omvandlas (konver

teras) av Grafcetprogrammet till PLC-instruktioner. Därför behöver inte 

programmeraren skriva den fullständiga koden, däremot krävs att program

meraren manuellt konverterar den. (Se fig 5.4.)

Fig 5.4 Grafcetprogrammering. Bilden visar ett exempel på hur en 
struktur av en sekvens kan se ut, och hur programmering cv ett steg (Steg 
1) i PLC-instrukiton kan utföras.
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I Grafcet-modulen finns tre övningar, den första är en introduktion till Graf- 

cet, olika begrepp5 och programmets uppbyggnad förklaras i text. Ett trafik

ljus exemplifierar principen för hur en sekvens fungerar i Grafcet. I övning 

två beskrivs hur programmeringen ska utföras, det finns illustrerande si

muleringar i en trafikljusmodell och övningen innehåller en uppgift att pro
grammera ett trafikljus. Övning tre innebär att programmera alternativgre

nar, och uppgiften är att programmera fyra trafikljus i en vägkorsning.

I studien har läraren, förutom dessa övningar i Grafcet, konstruerat egna 

uppgifter, som innebär att programmera hissen/kulsorteraren med Grafcet. 

Det är dels laboration 11, att sortera kulor av olika slag, dels en uppgift som 

läraren kallar MVG-uppgift eller ”dubbelkuleproblemet”. Den uppgiften 

innebär att programmera kulsorteraren så att den tar två kulor samtidigt 

och sorterar dessa i olika fack.

5 Enligt rubrikerna i programmets instruktioner är begreppen som introduceras: sek
vensprogrammering, Grafcet, steg och händelser, övergångsvillkor, rak sekvens, al
ternativgren och parallellgren.
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Kapitel 6: Elevernas lärandestrategier 
i en datormedierad lärandepraktik
Här i kapitel 6 presenteras de fyra elevernas tillvägagångssätt när de lär sig 

styrteknik i interaktion med det datorbaserade inlärningsprogrammet. Av

sikten är att presentationen ska ge en bild av den här formen av lärande

praktik och hur eleverna lär sig hantera redskapen genom att lösa olika 

uppgifter. Beskrivningen av interaktionen innebär att det också framgår 

vilka redskapen är, vilka förutsättningar som krävs och vilket stöd eleverna 

erbjuds i lärandepraktiken. Beskrivningen bygger huvudsakligen på data

material från videosekvenserna och elevintervjuerna i samband med upp

spelningen av dessa.

Interaktionen mellan eleverna i studien och det datorbaserade läromed

let står i fokus för analysen, som bygger på Vygotskys teori om medierad 

handling (se fig. 6.1). Analysobjektet är handlingarna i interaktionen mel

lan elever och de medierande redskapen.

ELEV

MEDIERANDE 
REDSKAP 

(LÄROMEDLET)

OBJEKT 
(LÄRANDE AV 
STYRTEKNIK)

Fig. 6.1 Det medierande förhållandet mellan elev och objekt.
Pilarna visar att eleverna lär sig styrteknik med hjälp av olika redskap, 
främst i läromedlet, och att det är ett ömsesidigt förhållande mellan eleven 
och redskapen. Fritt efter Vygotsky (1978) och Engeström (1987).
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Lärandepraktiken baseras på ett datorbaserat läromedel, och blir därför det 

främsta medierande redskapet. Innehållet i ämnet styrteknik förmedlas till 

eleverna genom övningarna i programmet och uppgifter som läraren har 

gjort, och i arbetet med att tolka och lösa uppgifterna skapas det faktiska 

innehållet i dem. Genom att följa elevernas arbete i uppgiftslösandet, så 

kan deras lärande beskrivas i form av deras kompetens att hantera de medi

erande redskapen. Videoinspelningarna möjliggör att närmare kunna se vad 

eleverna gör och höra deras kommunikation under arbetet, och utgör därför 

grunden för att kunna se hur väl eleverna bemästrar redsskapen.

I den följande presentationen beskrivs elevernas interaktion under upp

giftslösandet genom fem aspekter. Valet av aspekter grundar sig i de fråge

områden som växte fram under arbetet med studien, och som utgjorde un
derlag för frågorna i elevintervjuerna (se frågor i bilaga 1-3). Även vilka 

förutsättningar, av IT-teknisk art en sådan här datorbaserad lärandepraktik 

kräver klargörs. Hur inlärningsprogrammets pedagogiska stöd6 ser ut för 
elevernas hantering av programmet och för att förmedla ämnesinnehållet 

analyseras.
1. Datorer och programvara

2. Instruktioner i programmet

3. Tolka och lösa uppgifter

4. Simulering i virtuella och fysiska modeller

5. Symboler och programmering

Att presentera materialet genom dessa aspekter är ett sätt att systematisera 

innehållet som inte är helt oproblematiskt, eftersom de hänger samman och 

delvis överlappar varandra.

6 Se även kap 2: Bakgrund.
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I den följande presentationen utgör varje aspekt en rubrik. Under rubri

ker presenteras sedan datamaterialet för eleverna i studien: Roger, Fredrik 

och Mattias, och Peter7. Eftersom Fredrik och Mattias samarbetade under 

lektionerna, och på videoobservationema, så presenteras de tillsammans. 

Efter presentationen finns en sammanfattning av de olika elevernas läran- 

destrategier.

Slutligen ges en bild av de krav som ställs för att få tillträde till den här 

lärandepraktiken, och elevernas varierande förutsättningar att bemästra den.

Aspekt 1: Datorer och programvara
En förutsättning för att överhuvudtaget kunna använda läromedlet är att ha 

en fungerande dator med tillgång till läromedelsprogrammet, som fig. 6.2 

illustrerar.

Fig. 6.2 Läromedlet finns endast att tillgå genom datorn. Figuren är 
hämtad från Bödker (1996, s.152)

Tillgången till datorer är relativt god på skolan, och programmet finns in

lagt på datornätverket, så det kan nås från skolans samtliga elevdatorer. I 
den datasal där kursen bedrivs finns det en dator till varje elev. Eftersom 

läromedlet endast finns att tillgå som ett datorbaserat program, så innebär 

det att eleverna måste ha datorer i hemmet, tillgång till programvaran och 

elevlicens, om de ska jobba med läromedlet/kursen hemma. Dessutom

7 I videosekvenserna samarbetar Peter med Frank, som erbjöds att delta i uppspel
ningen av videosekvenserna och uppföljande intervju, men han avböjde deltagande.
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måste de kunna hantera datorer tillräckligt väl för att använda och utforska 

programmet.

Roger
Roger säger vid flera tillfällen att han inte är intresserad av att jobba med 

datorer, och han har en avog inställning till en helt datorbaserad praktik. 

Han vill hellre lära sig sånt som han anser sig ha större nytta av i arbetslivet 

än det som ingår i den här kursen.

Att Roger inte är intresserad av programmering beror också på att han 

tycker att det är svårt. Han säger att han ser ett mönster, i varje årskurs har 

det varit en kurs med dataämnen som han har haft svårt för.

Varje år så brukar jag ha ett ämne som jag har svårt för. Ettan, gissa vad 
det var? Datakunskap! Det hade jag IG varning i, fast jag klarade det 
sen. Tvåan: Digitalteknik! Programmering, binära talsystem, ettor och 
nollor och grejer, det hade jag också svårt för. Nu: Det här! Så det har 
alltid varit dataämnen jag har haft svårt för. (Roger ur intervju 1)

Även om styrtekniken var svår, så menar han att han nog skulle ha kunnat 

lära sig om han ansträngde sig mer.

Roger har inte någon bra dator, så han har inte kunnat jobba hemma, 

men det har inte haft någon betydelse för hans möjligheter att klara kursen.
Även om jag hade världens bästa dator, så skulle jag inte hålla på och 
sitta och köra det där hemma. (Roger ur intervju 2)

Roger säger att han inte upplever hanteringen av programmet i kursen som 

ett problem. Han poängterar att ”inte är någon idiot på datorer”, han kan 

använda en dator väl.

Fredrik och Mattias
Fredrik tycker att styrteknik är intressant och det är kul att lära sig pro

grammera. Men även om han är intresserad av ämnet, så tycker Fredrik att 

kursen är svår, och då måste han be om hjälp. Dessutom menar han att det 
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blir lite långtråkigt att bara jobba med ett helt datorbaserat program, att 

”bara sitta och göra samma sak nästan hela året”, lite mer variation skulle 

vara roligt.

Fredrik har programmet hemma. Han berättar att han lånade och brände 

en egen CD med programmet från skolan. Han anser att han har tillräckliga 

datorkunskaper för att klara att hantera läromedlet.

Innan den här kursen lärde han sig grunderna i styrteknik i årskurs ett. 
Även om det var ”gamla apparater” de jobbade med då, så lärde han sig lite 

grann i alla fall.

Mattias menar att kursen i Avancerad styrteknik är en utmaning, något 

som skiljer sig från det han gör på installationsinriktningen inom elpro- 

grammet. Han håller med Fredrik om att innehållet i kursen kunde vara mer 

varierad.

Mattias hade inte möjlighet att jobba med programmet hemma, efter

som han bytte dator då, ”och när jag väl fick programmet, så funkade inte 

min elevdiskett”. Men han menar också att det är lätt gjort att man struntar 

i det, om man ska plugga hemma och inte förstår, har man ingen att fråga. 

Om man har normal datorvana så går det bra att hantera programmet, me

nar Mattias, de flesta program är uppbyggda på samma sätt i grunden.

Grunderna i Styrtekniken har han från årskurs 1, men Mattias anser inte 

att det handlade om samma saker då. De fick köra i ”verkligheten”, de 
använde inte dator och då, utan ett PLC som de programmerade via en 

display. Sedan kopplade in olika yttre enheter som skulle styras.

Peter
Peter tycker om den här kursen, programmet är jättekul. Det har varit ro

ligt, ”för jag har förstått, det har varit lätt, och då blir det roligt”. Peter har 

haft programmet hemma från början, och läraren säger att Peter är den enda 

han vet som har jobbat hemma med programmet.
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Något problem med hanteringen av programmet har inte Peter. Han har 

stor datorvana, och har lyckats bra tidigare i kurser där datorn använts som 

redskap, och i kurser som handlar om system- och processkunskap.

Aspekt 2: Instruktioner i programmet
Övningarna i läromedlet är utformade som skriftliga instruktioner, kom

pletterade med bilder och/eller virtuella simulationer. Instruktionerna kan 

delas in i tre kategorier: övergripande- och konkreta beskrivningar samt 

beskrivningar med simuleringsmodeller.

Den första kategorin är övergripande beskrivningar av exempelvis ett 

programspråk, med abstrakta formuleringar och definitioner av termer inom 

området. Bilderna till dessa beskrivningar är inte kopplade till texten. Se 

fig 6.3 nedan.
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Vad är Grafcet
Sekvensprogrammering kan utföras på flera sätt Det 
finns ett programmeringsspråk som är gjort för att 
underlätta sekvensprcgranrnering. Det heter Grafcet och 
det är det vi skall använda här.

Grafcet som även kallas funktionsdiagram är en 
beskrivning av en process med steg och 
övergånggvillkor.

Grafcet som är ett franskt ord står för GRAphe de 
CommandeEtape Transition. Översatt blir det Grafik 
för styrning av etapp-övergång Det engelska namnet är 
Se<|uential Function Chat (SFC).

Fig. 6.3 Exempel på en övergripande beskrivning

Den andra kategorin är konkreta instruktioner/beskrivningar, med bilder 

på hur komponenter ser ut i verkligheten och/eller schemabilder, ibland 

kombineras dessa. Se fig. 6.4.
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Fig. 6.4 Exempel på en konkret instruktion med tillhörande illustration, 
en schemabild över en sekvens med Grafcetsymboler

Fler exempel på denna kategori av instruktioner: se fig. 5.3 (hiss- och kul

sorterare, instruktion till laboration 10) och fig. 6.6 (instruktion för Grafcet- 

övning 3).
Den tredje, och den vanligaste, kategorin är de beskrivningar som har 

simulering smode ller, som visualisering. Exempel på denna kategori av in

struktioner finns i: fig. 6.5 och fig. 6.7.
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Hur hanterar eleverna instruktionerna och beskrivningarna i 
programmet?

Eftersom instruktionerna ligger efter varandra och bläddras genom pilsym

bolerna längst ner till vänster på bildskärmen (se fig. 6.4 ovan) så kan det 

vara svårt, i alla fall omständligt, att ta fram den instruktion som är intres

sant för det problem som ska lösas. Dessutom lägger sig instruktionerna 

ovanpå, eller bakom, programmeringsfönster som är öppna.

På videoobservationerna kan man se att instruktioner som har illustra

tioner och/eller simulationer är de som eleverna läser och använder mest. 

Av intervjusvaren framgår det att de inte läser de allmänna beskrivningar

na så noggrant.

Roger
Roger säger att han läser så mycket han orkar av instruktionerna, sedan går 

han till programmet och prövar sig fram.
Jag tycker att det är jobbigt. Jag brukar göra så att jag kör igång, det gör 
jag nästan alltid. Jag kör igång det, om det inte är några sådana där 
säkerhetsgrejer, som måste... Men så kör jag lite för att bara se hur det 
ser ut, och om jag inte fattar, så tar jag fram instruktionen. (Roger ur 
intervju 1)

Rogers beskrivning är för hur han vanligtvis brukar göra med instruktio
ner, men i den här kursen är han mer passiv, för han förstår inte, och då är 

det inte särskilt kul, säger han.

Fredrik och Mattias
Fredrik börjar med att läsa instruktionerna, på videoobservationerna ser 

man att han läser flera gånger. Det verkar som om han anstränger sig för att 

förstå dem. Han säger att dom är så krångliga att det ibland är svårt att 

förstå.
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... vi fattade inte riktigt./.../ Men inte så noga läste vi, men.. Det var 
nog lite onödigt tyckte vi... Det var ju så himla krångligt, det var ju lika 
bra att prova sig fram istället... man läser instruktionerna först, men sen 
om man inte riktigt fattar instruktionerna, försöker man prova sig fram. 
(Fredrik ur intervju 1)

Mattias säger att han inte alls läser instruktionerna först, utan han börjar 

direkt utforska programmet. När ett problem uppstår, då letar han efter lös

ningen i instruktionerna. I studien överlåter Mattias till Fredrik inlednings

vis att läsa instruktionerna till uppgiften, men sedan brukar det vara Matti

as som talar om för Fredrik hur han ska göra. Fredrik motsätter sig ibland 

Mattias förslag, och då uppstår diskussioner om tolkningen av instruktio

nen.
Ibland läser Fredrik och Mattias instruktioner högt tillsammans för att 

bli ense om vad det är som ska göras i övningen. I den här övningen ska 

eleverna själva programmera ett trafikljus, de läser tillsammans texten med 

instruktionen på trafikljusets funktion:

Fredrik: (läser högt) Invänta startinstruktion.Tänd röd lampa i en se
kund. Tänd gul lampa i två sekunder.

Mattias: (fyller i) Tänd grön lampa i två sekunder.

(Ur videoobservation innan sekvens 2)

I videosekvenserna kan man se att det uppstår irritation över instruk

tionerna under arbetet, dels står det inte tydligt hur de ska programmera, 
och dels är det svårt att bläddra i dem samtidigt som programmeringsfönst- 

ren är öppna, eftersom de täcker varandra.

Peter
Peter säger att han inte läser instruktioner med långa texter, att läsa är inte 

hans starka sida. Peter berättar att han har dyslexi, men det går inte att se 

någon skillnad i hans hantering av instruktionerna på videosekvenserna jäm
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fört med de andra eleverna. Däremot verkar han mer medveten om hur han 

hanterar texten. Han läser främst de konkreta instruktionerna, och i dem 
först det som är markerat (se markeringarna i figur 6.4).

De skriftliga beskrivningarna och instruktionerna i övningarna brukar 

Peter läsa väldigt snabbt. Han skummar igenom dom, läser rubrikerna och 

den text som är markerad. Han menar att han ofta kan se i rubrikerna vad 

det är han ska göra.

Det brukar ju stå i rubriken, i princip, vad som ska va i slutändan... i 
början brukar det ju stå trafiklyse, då förstår man att det ska vara ett 
fungerande trafiklyse... Sen står det ju en lång, lång, lång text om det. 
(Peter ur intervju 1)

Han säger att han främst lär sig genom att utforska programmet för att se 

vilken logik det finns i det. Ofta kan han jobba vidare utan att han har 

förstått texten i programmets instruktioner. När han sedan lärt sig mer om 

hur uppgiften ska lösas, så kan han komma tillbaka till texterna, och lära 

sig benämningar och fackuttryck.

När man kommer längre fram, det var nånting som jag skippat ända tills 
jag körde till hissen, och jag klarade hissen utan det också. Det var det 
här, det stod sekvensprogrammering. Det körde inte jag förrän jag hade 
klarat hissen. Då lärde jag mig sekvensprogrammering, och förstod vad 
det va ... Men det var först efter lärarnas hjälp. (Peter ur intervju 1)

När Peter ser videosekvenserna säger han att det är intressant att jämföra 

sig själv, hur han hanterar programmet på videon, med instruktionsvideor 

för olika dataprogram.
Det vet jag när jag har lärt mig andra program. För videoredigering och 
sånt. Då har jag laddat ner filmer där man har en berättarröst, och sen får 
man se muspekaren åka omkring och göra saker i programmet. Man lär 
sig ju jättesnabbt. (Peter ur intervju 1, kommentar till videosekvens 4)
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Aspekt 3: Tolka och lösa uppgifter
De uppgifter som eleverna ska jobba med i kursen finns huvudsakligen i 

läromedlet, och för att ge en uppfattning om hur eleverna löser uppgifterna, 

så ges exempel ur videosekvenserna. I programmet finns uppgifter (öv

ningar och laborationer), vars innehåll ska framgå via instruktioner, men 

det är naturligtvis svårt att skilja på tolkningen av uppgifter och lösandet av 

dem eftersom det är en ömsesidig process.

Roger
Roger menar att det egentligen inte är något fel på övningarna och labora- 

tionema i programmet, utan att det är hans bristande intresse som är felet.

Ja, jo dom [övningarna] var väl bra. Nej, jag har inget att klaga över så, 
det är bara det att jag tyckte inte att det var speciellt kul, eller speciellt 
användbart, men det var inget fel på grejerna. (Roger ur intervju 1)

Roger menar att det måste finnas en vilja hos eleverna att lära sig, och att 

det inte är läraren som lär eleverna, utan eleverna som lär sig själva. ”Den 

som vill lära sig lär sig ju.” Att göra uppgifterna lite mer varierade, med 

fler olika simuleringsmodeller skulle inte göra det roligare.
Det är som matte, går det att göra matteboken roligare, det är ju samma 
tal, liksom. Så det är, det är mest att man sitter och skriver samma kod 
hela tiden, bara det att det är några få ändringar. (Roger ur intervju 1)

På styrteknikkursen satt Roger mest själv, men han tycker att det kan vara 

lättare att lösa problem tillsammans med någon, även om man kan lika 
mycket, så kan man resonera. Att han inte samarbetade så mycket på styr

tekniken kommenterar han med att ”det är ingen som vill jobba med mig”, 

och han menar att det inte var så konstigt, ”jag gjorde ju ingenting”. Det 

framgår också av videoobservationema att han till stor del är passiv på 
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lektionerna8. Roger tycker inte att han lärt sig så mycket av den här kursen. 

Han säger att han bara lärt sig att klara proven, men att han inte har förstått.

Det sista provet,... ja, jag fattade ingenting, men jag löste det genom att 
jag fick hjälp, ungefär... Men jag förstod inget. Förra provet var lika
dant. Då, precis sekunden innan provet, så lärde jag mig hur det funkar 
liksom, men jag fattar ändå inte logiken i det, utan bara själva mallen. 
(Roger ur intervju 1)

Roger säger att det är svårt när han inte vet vad man ska fråga om, och att 

bara fråga läraren hur man gör, det går inte.
Men jag vet inte vad man ska fråga om och få hjälp. För mig var det 
liksom... man kan ju inte fråga liksom hur gör man. De är mera om man 
har gjort en kod och så funkar den inte, och så undrar man varför den 
inte funkar. Men jag har ju inte gjort nånting./.. ./Man måste ju ha gjort 
nånting för att kunna fråga. (Roger ur intervju 2)

När Roger löser uppgifter försöker han ”göra det så logiskt som möjligt” 

genom att pröva sig fram, men han tycker att ett bra sätt för honom att lära 

sig är att utgå från lösningen av en uppgift. På så sätt ser han hur det fung

erar och logiken.
Ja, facit. Det kan man lära sig på, om man tittar... Jaha det är så här det 
är, då förstår jag ju varför det är så också. Så det kan man ju försöka lära 
sig utifrån det då. (Ur intervju 1)

Men i den här kursen kopierar han mest lösningen utan att ha förstått hur 

det fungerar.
Det är som att skriva av ett mattetal med svaret. Jag menar att då fattar 
man ju inte varför det blir så, man skriver bara av. (Roger ur intervju 1)

Här följer ett par exempel på hur Roger arbetar med uppgiftslösandet 
från videosekvenserna.

8 De videosekvenser som jag valde att spela upp för Roger är när han gör något.
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Exempel 1:

Den första videosekvensen handlar om hur Roger programmerar kulsorte

raren i laboration 10 (se figur 5.3). Han har fått lösningen på uppgiften av 

läraren och har skrivit av den (en PLC-instruktion).

När Roger är klar med programmet klickar han på knappen Run, vilket 

innebär att han vill köra datorprogrammet i den virtuella hiss- och kulsorte- 
rarmodellen, men inget händer, och han suckar: ”Åhhh, nu måste man gå 

igenom allt.” Därefter börjar han med att titta i ladderschemat9, och han 

jämför schemat i datorn med det han fått på papperet av läraren Sven. När 

Roger har gått igenom allt, så utbrister han: ”Men vad i helsike, det är ju 

rätt!”. Därefter ropar han efter läraren Sven, som kommer fram till Roger.
Sven (läraren): Ja, men vänta, sätt igång programmet!

Roger: Det är igång.

Sven: Jaha? Kan du blåsa upp den där? (Pekar på ladderschemats föns
ter).

Expandera den, så ska vi se vad som händer.

(Roger maximerar fönstret med ladderschemat).

Sven: (Pekar på symbolen för M20). Ja, här står den och väntar på tju
go! Tjugo har inte gått i. Kulan är i, tjugo har inte gått i. Antagligen är 
det nåt fel här. (Pekar på X4 i rad 2). MIO, X, nej X7. Jaha! Ja du ser! 
Titta vad som är felet! Den där X6, den står ju fel! (Pekar på kulmataren 
i simuleringsmodellen).

Sven: Ser du? Den är ju påverkad, alltså kommer den inte att gå igång.
Snurren, den står fel där!

9 Enligt läraren så är det rätt att felsöka i ladderschemat för där kan man läsa av 
funktionen (intervju med läraren). När programmet körs, kan man se i ladderschemat 
vad som för tillfället är påverkat genom att den aktiva schemasymbolen får en grön 
ram. Med utgångspunkt i det kan man se var programmet stannar upp, och då kan man 
analysera var felet ligger.
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Ingrid: Den ska inte stå så från början?

Sven: Nej, ta och återställ den!

(Roger klickar på knappen Återställ under hissmodellen, och då ändrar 
kulmataren läge, till rätt startläge).

Sven: Nu!

Roger: Ja, nu!

Sven: Nu, nu börjar den!

(Programmet fungerar nu som önskat).

Sven: Det var den där säkerhetsfunktionen, som jag gick igenom. Att 
alla grejor ska stå rätt alltså.

(Ur videosekvens 1)

Den här videosekvensen kommenterar Roger med att ”det jag gör här, det 

är att skriva av ett papper med svaret/... / det är bara att sitta och titta på 

papperet och skriva in”. Roger menar att ”det kan i och för sig vara bra, för 

då ser man hur det funkar”.

Exempel 2:

Den tredje och fjärde videosekvensen handlar om provet i Grafcet, som går 

ut på att göra uppgifter som är modifieringar av de övningar som finns i 

läromedlet. Det är också första gången som Roger använder Grafcet-mo- 
dulen i programmet. Under videosekvenserna kan man se hur Roger först 

får hjälp av klasskompisen Erik, som han brukar samarbeta med i automa- 

tionsämnet, och sedan av läraren. På så sätt att tar han sig igenom provupp
giften och får godkänt på provet.

Det börjar med att Roger fått hjälp av läraren Sven att logga in i skolans 

datornätverk. Därefter loggar Roger in i Styrteknikprogrammet. Han klick

ar på den knapp i programmet där det står moduler, och då öppnas ett nytt 
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fönster med ett antal valmöjligheter. Här blir Roger osäker, eftersom han 

inte använt Grafcet tidigare. Han frågar klasskompisen som sitter bredvid:
Roger: Jo, men hur gör man? Eller liksom hur kommer man in till att 
börja med?

Erik (eleven till hö om Roger): Övning två.

(Roger öppnar övning 2 i Grafcet).

(Ur videosekvens 3)

Här kommenterar Roger: ”Nu kunde jag ingenting om Grafcet. Det här är 

första gången jag är inne i Grafcet. Och jag klarade provet. Jag vet inte, det 

är/.../ nu är jag jäkligt glad att jag klarade provet, men tänker man lite lo

giskt, så känns det som jag skulle nog inte klara provet när det är första 

gången man ser Grafcet. Men det är bara om man ska börja tänka mora

liskt, och det ska vi ju inte”. Han fortsätter sina kommentarer med att säga: 

”Men i och för sig, så fattade jag ungefär hur det funkade sen, utan det här 

var nästan lättare än det vi hade gjort tidigare. Det var bara det att jag visste 

inte alls hur man gjorde, så man kan väl säga att jag lärde mig nåt av provet 

i alla fall. Och det är det som är huvudsaken.”

Videosekvensen fortsätter med att Roger får hjälp av klasskompisen 

Erik.
Roger: Hur gör jag övning två?

Erik: Tryck på PLC. Det som står där [i övningens instruktioner]. Sen 
när du är klar med övning två är det bara att bygga ut den.

(Ur videosekvens 3)

Roger sitter en stund och det verkar som om han tvekar om vad han ska 

göra. Plötsligt börjar Erik tala om för Roger hur han ska göra. Roger har ett 

fönster öppet med 4 steg i serie, exklusive steg 0. Han har inte programme

rat något ännu.
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Erik: Klicka på steg noll.

(Ett programmeringsfönster öppnar sig där det redan står lite kod för
programmerad:

LD STEG 0

LD X0

OUT XO)

Erik: Ta bort LD XO!

Roger: Fast jag chansar ju bara.

Erik: Det ska vara på övergången.

Roger: Vilken övergång? Den här nere? (Roger rullar ner till den sista 
övergången på schemat). Nej den har försvunnit.

(Roger klickar sedan på övergång 0).

Erik: Men följ det som står där istället!

Roger: Var står det nånstans?

(Ur videosekvens 3)

Det verkar som om Erik visar något på sin skärm, som Roger tittar på. 

Därefter går Roger tillbaka till instruktionerna i programmet för Grafcetöv- 

ning två, och Erik hjälper Roger igenom instruktionerna. Läraren Sven kom

mer sedan till Roger, och han tar över hjälpen till honom med uppgiften.

Sven (läraren): Hur går det?

Roger: Det går inget bra, men jag jobbar på.

Sven: Första steget, nu skulle ingenting hända va?

(Sven pekar med en penna på steg 0, Roger markerar steget och dubbel
klickar på det så att programmeringsfönstret öppnas).

Sven: Och den där (pekar på övergång 0).

Sven: Vi säger att övergångsvillkoret är att du trycker på Start-knappen. 
(Pekar på Start-knappen ovanför trafikljuset).

Sven: Och här (pekar på steg 1) så ska ju den börja lysa.
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(Roger öppnar programmeringsfönstret för steg 1 och börjar skriva kod 
LDX2).

Sven: Ja, just det, tänk på mellanslag.

(Roger har inte gjort något mellanslag mellan LD och X2, vilket är ett 
måste för att koden ska fungera).

(Ur videosekvens 3)

Läraren Sven lämnar nu Roger, som ordnar de olika fönstren på datorskär

men, så att han kan se instruktionerna för Grafcetövning två och samtidigt 

skriva in kod i programmeringsfönstren. Roger skriver av den kod som står 

i instruktionerna i programmet. När han gjort enligt instruktionerna, så är 

det något han tvekar över, vilket syns genom att han rullar upp och ner i 

fönstret med de olika stegen och övergångarna. Det visar sig att numrering
en på stegen inte är rätt. Övergång noll är längst ner, efter steg fem.

Roger: (frågar Erik) Den här övergång noll, ska den va sist?

Erik: Nej.

(Roger gäspar hörbart).

(Ur videosekvens 3)

Läraren Sven uppmärksammar att det är något problem, så han kommer till 
Roger.

Sven (läraren): Om du ställer dig där (pekar på steg 0 på skärmen).

Sven: Ställ dig där!

(Roger markerar steg 0).

Sven: Och så utökar du.

(Roger trycker på knappen för att utöka antalet steg).

Sven: Nu blir det rätt, om du vill ha det så, alltså. Och så ställer du dig 
på grundrutan [steg 0] igen.

(Roger markerar O-steget och trycker på knappen för att utöka antalet 
steg).
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Sven: Och så ställer du dig på grundrutan igen.

(Roger markerar O-steget och trycker på knappen för att utöka antalet 
steg).

Sven: Då får man rätt siffror.

(Ur videosekvens 3)

I början av videosekvensen kommenterar Roger att ”det var många lektio

ner som man inte gjorde nånting på alltså”. Han tillägger att ”grejen är den 

att det var lektionen innan man gjorde prov, så gjorde man lite grann, och 

när man gjorde provet, då gjorde man lite, men annars så gjorde jag ingen

ting/.../ Så man jobbade väldigt lite/.../ Jag satt bara och snackade. Jag 

klarade provet av någon konstig anledning”.

När Roger i videosekvensen ser hur Erik och läraren hjälper honom, 

säger han ”det är inte helt ärligt jag klarade provet, alltså”.

Videosekvens 4 handlar om samma övning som i den tidigare sekven

sen, och Roger får fortsatt hjälp av läraren Sven och klasskompisen Erik. 

Inledningsvis i denna sekvens håller Roger på med programmeringen för 

övning två, genom att skriva in den kod som finns i läromedlets instruktio

ner. När han har skrivit in programmeringen och ska konvertera program

met, så kraschar det10. Det får Roger att vilja ge upp och följande dialog 

utspelar sig:
Roger: Äh Sven! Nu skiter jag i det här!

(Roger lämnar sin dator, och demonstrerar att han tänker gå ut ur klass
rummet. Han stannar upp hos läraren Sven).

Roger (till Sven): När jag tryckte på konvertera, så blev det (ohörbart) 

Sven (läraren): Men är det nåt fel i programmet?

(Sven går till Rogers dator).

10 Det är ett fel (en sk bugg) i programmet som gör att det kraschar lite då och då, 
därför har läraren uppmanat eleverna att spara ofta.
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Sven: Men det här då, ska vi se... Vänta. Har du sparat programmet, 
eller... ?

(Sven startar programmet i Styrteknik grundkurs på Rogers dator).

Roger: Va? Nej.

Sven: Inte gjort det? Men vaddå, du har inte sparat nånting? Men har du 
börjat nånting, eller... ?

Roger: Nja, jag gjorde en, men jaa... Det stängdes av när jag skulle 
börja.

Sven: Mmm, men du ska spara hela tiden. Vi försöker igen!

(Roger sätter sig nu ner igen framför datorn).

Roger: Jag har inte gjort det här alls på nån lektion.

Sven: Neej.

(Under tiden öppnar Sven programmet åt Roger, och Roger loggar in)

(Ur videosekvens 4)

Roger kommenterar denna händelse under intervjun: ”Näe, för jag var pre

cis nästan klar, så skulle jag trycka på Run, men då låste sig datorn/.../ Jag 

funderade på att dra där, för jag tror att i det där läget, så fattade jag ingen

ting av hela programmet./.../ fast han hjälpte mig då, för han ville väl att/ 

.../ Jag tror inte att det fanns så mycket tid för att göra omprov, så att alla 

var tvungen att klara det”.
Under resten av videosekvensen, så hjälper läraren Roger igenom upp

giften, genom att detaljerat tala om hur han ska programmera. Roger kom

menterar det med: ”Ja, han visar ju på nu hur jag ska göra. Men jag tror att 

jag klurade ut själv att det fanns en sån där [oklart vad han syftar på] i 
programmet, för jag fattade inte så mycket när han sa det heller.”

Videosekvensen slutar med att Roger blir klar med uppgiften, innan 

han ropar på läraren, som ska kontrollera att han är klar sker följande:
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(Roger sparar sin övning. Därefter går han in i PLC-menyn och klickar 
på konvertera i Grafcet).

Roger (till Erik): Här? Konvertera i Grafcet?

(Roger klickar därefter på startknappen. Samtidigt som sekvensen star
tar, så markeras det steg som är aktivt med en grön ram. Den nedersta 
gröna lampan börjar lysa, Steg 1, därefter tänds även gul och röd lampa, 
Steg 2).

Roger: Nu ska det vara röd och gul.

(Den gröna lampan släcks, och den röda och gula lampan fortsätter att 
lysa, Steg 3. Därefter släcks de och enbart den gröna lampan är tänd, 
Steg 4).

Roger (Gör små glädjetjut): Det här det var inte så jävla svårt, alltså!

(Efter att den gröna lampan lyst en stund, så släcks alla lampor).

Roger: Men ska den inte börja om också? Nu, nu slocknar den!

Erik: Ja, det ska den göra.

Roger: Sven! Jag är klar!

Roger: Hej Sven! Jag klarade det! Tror jag.

(Sven kommer till Roger)

Roger: Jag ska starta här.

(Klickar på Run-knappen, och sekvensen startar. Sven står bredvid och 
kollar att det fungerar som det ska enligt uppgiften)

Sven: Ja! Då så. (Ur videosekvens 4)

Roger menar själv att han aldrig skulle ha klarat sig om han inte fått hjälp, 

det är väl inte riktigt juste, men han är glad att han klarade provet, och lite 

lärde han sig.
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Fredrik och Mattias
I början av studien sitter Fredrik och Mattias och arbetar med penna och 

papper när de löser uppgifterna. De skriver PLC-instruktion och ritar lad- 

derscheman, som de sedan prövar i programmet, men överger sedan det 

arbetssättet.
När man håller på på datorskärmen, så får man ingen överblick, för man 
ser bara en liten del i taget. När man gör på papper, då får man överblick 
över... Då ritar man upp hur man ska göra och sen utgår man från de, 
men sen när man har lärt sig hur man ska göra, så kan man överge det. 
(Mattias ur intervju 2)

Mattias menar också att när överblicken finns i huvudet, så kan man lättare 

gå ner på detaljerna, och ta en sak i taget.

Fredrik och Mattias säger att de vill veta hur man ska göra först, inte 

bara vad man ska göra, vilket de uppfattar att instruktionerna beskriver.

Fredrik är mer noggrann när det gäller att lösa uppgifter på det sätt som 

det är avsett i läromedlet. Han läser instruktionerna och frågar hur det ska 

vara. Förstår han inte, prövar han sig också fram i programmet för att på så 

sätt kunna lista ut hur det fungerar. På videoobservationerna ser det ut som 

om testandet i programmet ibland är ganska planlöst.

Mattias säger att hans strategi är att först pröva sig fram, om han fastnar 

tar han reda på hur han ska lösa problem. Det verkar som om det inte är så 

noga vad som står exakt i instruktionerna, han konstruerar gärna uppgiften 

själv om det är oklart. Ett exempel är att han tar reda på hur ett trafikljus 

fungerar i verkligheten, när det blir diskussion med Fredrik om hur trafik

ljus ska fungera, trots att det står i instruktionen för uppgiften. Då går han 

ut på Internet till Vägverkets hemsida och tar reda på svaret. Men i det 

fallet säger Mattias att han redan var säker på hur trafikljuset skulle funge

ra. ”Jag ville bara bevisa för han [Fredrik] att han hade fel.”
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Fredrik lärde sig Grafcet hemma innan provet, och sedan visade han 

Mattias. Fredrik hade fått en diskett av läraren med lösningar på Grafcet- 

uppgifter som hjälpte honom att förstå. Han tycker att det är bra att utgå 

från lösningen för att se hur man gör, och hur det fungerar.

Fredrik och Mattias samarbetar under hela kursen, och fastnar gärna i 

diskussion om vad uppgiften går ut på och hur den ska lösas. De skiljer sig 

från de andra eleverna i klassen genom det intensiva samarbetet. De går på 

olika inriktningar inom elprogrammét. Fredrik går på Automationsinrikt- 

ning och Mattias på Elteknikinriktningen, men den här kursen i styrteknik 

är valbar för dem båda.

Fredrik säger att det extra värdefullt att samarbeta i den här kursen för 

att den är så svår. Han berättar att tidigare, i grundskolan, så ville han mest 

jobba själv.

Jag var lite mer den som satt själv och trivdes inte att jobba med andra, 
det gick inget bra. Jag lärde mig mycket mera när jag satt själv och 
jobba då. (Fredrik ur intervju 2)

I gymnasiet har han börjat samarbeta med klasskamraterna. Samarbetet 

mellan Fredrik och Mattias startade i årskurs ett på elprogrammet, då de 

gick i samma klass. I tvåan valde de olika inriktningar, och nu i trean är det 

bara den här kursen de går tillsammans. Fördelen med deras samarbete är 

enligt Fredrik att ”när den andra kommer på nånting, så berättar han det. Så 

att automatiskt, så berättade jag vad jag kom på åt honom, så fick han en 

lösning och se vad som hände”.
En förutsättning för ett bra samarbete är att man ligger på samma nivå, 

menar Fredrik. Det inte är roligt att samarbeta om man ligger på helt olika 

nivåer, han lär sig inte lika mycket då.

... om den andrar fattar mer än den andra, och försöker öka tempot när 
vi arbetar, och då fattar inte den andra riktigt... man hinner ju inte lära 
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in sig de som den andra kan, har lärt sig vid en övning, sen går man 
vidare, och då kommer man ju inte ihåg nånting av den Övningen som 
den andra fattade då. (Fredrik ur intervju 1)

Mattias tycker att samarbetet med Fredrik fungerar ”hyggligt bra”. Man 

ska ligga på samma nivå om det ska vara roligt att samarbeta. Om en är 

sämre, kan det bli så att den personen blir passiv, menar Mattias.

Här följer ett par exempel på hur Fredrik och Mattias arbetar med upp- 

giftslösandet från videosekvenserna.

Exempel 1:

Videosekvensen handlar om hur Fredrik och Mattias börjar med Grafcet- 

modulen och hur de försöker pröva sig fram i programmet för att lösa öv

ning två i Grafcet. Fredrik sitter vid datorn och ibland vet han inte riktigt 

vad han gör, och då kan Mattias komma med kommentarer om lösningar. 

Vanligtvis är det Mattias som talar om vad Fredrik ska skriva i de olika 

programmeringsfönstren, men det är inte alltid som Fredrik gör som han 

säger, om Fredrik är osäker eller tänker sig en annan lösning, då uppstår en 

diskussion, eller så ignorerar han Mattias synpunkter.

Genom att utforska programmet har de så småningom byggt upp en 

struktur i övning två, med steg och övergångar, enligt Grafcet, och det är 

dags att provköra programmeringen.
Mattias: Tryck på RUN! (Han pekar med en plastpinne på RUN- knap
pen i verktygsraden).

Fredrik: Nej, den vill inte...

Mattias: Få se... (Han läser på felmeddelande längst ner på fönstret:) 
Fel LD saknas före OUT på rad ett.

(Nu går de in i steg 0 och skriver in LD på översta raden).

Mattias: Och så stänger vi ner...

Fredrik: Men man måste ju ladda nånting!
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Mattias: Jamen fan, hur ska man göra då?

(Ur videoobservation innan sekvens 2 börjar)

De fortsätter därefter med att pröva olika lösningar, men det fungerar inte 

när de ska köra övningen. Till slut ger de upp och väntar på hjälp av läraren 

Sven, och här börjar videosekvens 2.

Fredrik ropar på läraren Sven. ”Du får hjälpa oss! Hur skriver man här?” 

När Sven kommer till dem, så öppnar Fredrik programmeringsfönstret för 

steg ett, och vill att Sven talar om hur man skriver koden.

Sven: Men vad står det för villkor...

Mattias: Y0 ska vara tänd i 1 sekund.

Sven: Men vad är övergångsvillkoret? Den står och lyser rött ända till ni 
trycker på Start, då måste övergångsvillkoret vara att ni trycker på start. 
Och start var X0, eller hur?

(Sven pekar på symbolerna på skärmen)

Sven: Varför står det X0 där? Är det ni som har skrivit?

Fredrik: Jag tror inte det

Sven: Blidde det bara så? Konstigt!

Fredrik: Det var ett konstigt program!

Mattias: Korrupt som jag sa! Det är SÄPO som ligger bakom.

Sven: Tryck på den där!

(Sven pekar på övergång 1. Fredrik öppnar programmeringsfönstret.)

Sven: Jaha!

Fredrik: Det är åt helsike fel.

Sven: Ni kan inte ha övergångsvillkor... Ni kan inte ha... Ja just det, det 
var det som. Det där är övergångsvillkor va? Då kan ni inte skriva på det 
viset.

Mattias: Jamen det är det vi har problem med, var vi ska skriva vad.
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Sven: På rutorna va, där ska ni skriva vad som ska hända. Fast dom här 
strecken, det var övergångs villkoren. Den där timern som ska hoppa 
över till nästa minne så att säga. Så varje sån där ruta ska va ett minne.

Mattias: Jaha

Sven: Och dom där strecken blir övergångsvillkoren.

Mattias: Varför ska man krångla till det så?

Sven: En grafisk, lättarbetad metod.

Mattias: Lättarbetad!!

Sven: Det är mycket lättare.

Mattias: Vem har påstått att den är lättarbetad? Han som har jobbat i 
tjugo år med den, eller?

Sven: Jaa, men det är väl ett sätt att strukturera upp problemen

(Ur videosekvens 2)

Sven rekommenderar att de börjar på nytt, och gör en ny struktur med steg 

och övergångar. Han påpekar också att lösningen finns i instruktionerna till 

övningsuppgiften.
Sven: Men ta en ny då! Och sen själva lösningen har ni ju där!

(Nu öppnar Fredrik instruktionen i programmet, med den grafiska bil
den och med texten Editom. Eftersom texten döljs av det öppna fönstret 
Editorn stänger Fredrik det.)

Sven: Har ni följt den här? Det är ju bara å följa den här!

Fredrik: Måste vi det?

Sven: Ja, dom hjälper er ju liksom att komma igång. (Sven låter irrite
rad)

Mattias: Jaa, men det är ingen sport då!

Sven: För er är det det, tror jag. Här står det ju exakt hur man ska skriva 
och hur man ska göra.

Fredrik: Jaaääh!
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Sven: Det är väl övning tre som är den där självständiga, lite svårare 
kommer?

Mattias: Vi hoppa över dom två första, dom var så enkla.

Sven: Den första fanns det ingen övning på.

Mattias: Det är Freddie. Han distraherar mig nu.

Sven: Dom skriver ju exakt hur man ska göra, steg för steg. Övergång 
ett. Öppna programmeringsfönstret!

(Ur videosekvens 2)

Sven lämnar Fredrik och Mattias och går vidare till andra elever, och där

med är videosekvensen slut.

Samma övning är föremål för nästa videosekvens, och nu har Fredrik 

och Mattias försökt lösa uppgiften många gånger och verkar uppgivna, så 

de kallar på läraren Sven.

Fredrik: Jag behöver hjälp att skriva!

Sven: Vad skriver man där till exempel? (Pekar på skärmen).

Sven förvånat: Men övning 2 är inte det att ni följer instruktionerna? Är 
det inte så?

Mattias: Nej det är det inte alls!

Sven: Är det inte?

Sven: Jo, men alltså i programmet. Det står exakt vad ni ska skriva ock
så.

Mattias Nej, men där står det bara...

Fredrik (fyller i): ... bara bilder...

(Ur videosekvens 3)

Därefter instruerar Sven hur de ska skriva i programmeringsfönstren för 

några steg och övergångar. Sven ritar också på ett papper en översiktlig 

skiss över hur uppgiften ska lösas. Fredrik och Mattias jobbar vidare med 

uppgiften, men lyckas inte lösa den. De säger i korus ”Det händer ju inget. 
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Det blidde ingenting”. Fredrik säger också att ”de är väl inne på rätt spår, 

men det är alltid något som fattas”.
Läraren kommer tillbaka till dem, den här gången ger han dem en dis

kett med lösningen av övningen, och går igenom hela programmeringen. 

Trots att de nu har ändrat programmet, så att det ska vara rätt enligt den 

lösning de fått av Sven, så kan man se på videoinspelningen att de inte kör 

övningen i trafikljussimulatom.

Fredrik kommenterar efter videosekvenen lärarens försök att förklara: 

”Nu fattar man inte, just nu. Nu kan jag det där, då fattar jag direkt vad han 

menar... jag fattade inte vad han sa”. När läraren under videosekvensen 

ritar upp och förklarar funktionen på papper, säger Fredrik att han ”tror inte 

att Sven upptäckte felet vi gjorde där/... /Jag tror inte att han upptäckte att 

vi hade tagit bort det där/.../ Det är därför vi blir fundersamma och fattade 

inte/.../ Han ska försöka förklara hur det ska va då, och han förklarar ju rätt 

då, men vi hade gjort fel i programmeringen där, och då blev det ju helt fel 

i början. Det blev rörigt.”

Exempel 2:

I den här videosekvensen har Mattias och Fredrik börjat med Grafcetöv- 

ning 3. Uppgiften innebär att programmera en trafikkorsning (Se fig. 6.5). 

I början av övningen läser Fredrik och Mattias instruktionerna i program

met högt innantill. De växlar mellan beskrivningen av uppgiften och bil

derna. Fredrik sitter vid datorn där de gör det gemensamma arbetet. Matti

as sitter vid sin dator bredvid, läser också och talar om för Fredrik vad som 

ska ske, hur han ska programmera, ibland kommer Fredrik med invänd

ningar som visar att han också är med i programmeringen.
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Lösning
För alt göra korsningen BSkrare monter» vi upp 
trafikljus som har rött åt alla häll i sitt viloläge. Når det 
kommer en bil frän något häll ska det dröja 3 sekunder 
innan det slår om till rött och gult och sedan 5 sekunder 
innan det slår om till grönt. Därefter ska det vara g-önt i 
15 sekunder för att slutligen bli gult i 3 sekunder. Sen 
dra det åter bli rött igen

På detta vis ser man tydligt om det kommer korsande 
trafik och de som kör för fort blir tvugna ätt sakta in 
även om det inte kommer någon korsande trafik.

Din uppgift kommer nu att bli att skriva programmet 
som styr trafikljuset

Fig. 6.5 Instruktion om lösning av övning 3 i Grafcet

Läraren Sven har tidigare uppmanat dem att använda penna och papper när 

de löser uppgiften

Sven (läraren): Sen den där övningen [övning 3], med trafikljusen är lite 
svårare. Använd gärna penna och papper då!

Fredrik: Njaäe, det är gammalmodigt.

(Ur videoobservationen efter sekvens 3)

Videosekvensen handlar om hur Fredrik och Mattias försöker tolka uppgif

ten, förhållandet mellan trafikljus i verkligheten, och vad det står i instruk

tionerna för uppgiften. De har börjat diskutera hur ett trafikljus fungerar.

Mattias: I verkligheten är det väl rödgult
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Fredrik: Rött

Mattias: Rödgult

Unisont: Grönt

Mattias: Sen är det grönt

Fredrik: Gröngult

Mattias. Det är väl inte gröngult längre? Det är väl bara grönt, sen är det 
gult.

Fredrik: Nej

Mattias: Jo, man ändrade det där för ett tag sen!

(Ur videosekvens 4)

Diskussionen mynnar ut i att Mattias går till Vägverkets hemsida för att ta 

reda på hur det verkligen förhåller sig med trafikljussignaler.

Mattias (läser ur texten på Vägverkets hemsida): Ensam gul signal, som 
betyder stanna. Så det är bara gult

Fredrik: Först är det rött, sen är det rödgult

Mattias: Ja. Och se är det grönt

Fredrik: Och sen är det... när de slår om från grönt till rött då är det 
bara...

Mattias: Ja då är det bara gult. Det är från den fjärde september tjugo
hundra.

Fredrik: Det var förra året då.

Mattias: Jaa

Fredrik: Förrförra blir det.

Mattias: Ja, tjugohundra. Hallå! Det bestämdes redan nittonhundraåtti- 
åtta! Hehehe... nej de har en grund... FN bestämde det sextioåtta. Vi 
antog det sjuttioåtta, och man undertecknade åttifem. Sen fick man fem
ton år på sig. Vi jobbar snabbt här. Haha... man bestämde redan sextio
åtta!

Fredrik: Okej! Vad har vi gjort? Vi ska se här. (Ur videosekvens 4)
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Efter att de nu har tagit reda på hur ett trafikljus ska fungera enligt gällande 

bestämmelser, så återför Fredrik koncentrationen till uppgiften, och de bör

jar med programmeringen. Problem uppstår när de ska få ihop hur trafik

ljus ska fungera i verkligheten med den bild som finns i instruktionen med 

två parallella grenar med fyra steg i varje (se fig. 6.6).11

Fig. 6.6 Instruktionsbild för Grafcetövning 3

Mattias börjar ifrågasätta om det verkligen behövs fyra steg. Det vill Fred

rik inte diskutera först, utan han fortsätter att programmera, men så små

ningom när de har gått igenom funktionen i trafikljusen, och jämfört anta

let steg, så håller Fredrik med Mattias om att det inte behövs fyra steg i

11 Alla elever i studien hade samma problem med denna uppgift. Skillnaden mellan 
Fredrik och Mattias och de andra är att de tar reda på hur ett trafikljus ska fungera i 
verkligheten.
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varje gren, tre borde räcka. De vet nu hur de testar programmet i trafikljus- 

simulatom, så de programmerar, konverterar och testar. Vid ett tillfälle kras

char programmet, och därefter sparar de ofta. Innan de gjort uppgiften klar 

slutar lektionen, och därmed videosekvensen.

Fredrik kommenterar efter videosekvensen att han nu ser tydligt pro

blemen i hur de hanterade uppgiften och kommenterar: ”Ja, där har vi gjort 

rätt ju.... Ja, där! Första raden LD STEG 7. Det tog vi bort. Det var det som 

var problemet i programmet.... Det är ett steg, vi talar om att man sätter 

igång den rutan... Det måste stå kvar.”

Eftersom Fredrik först var skeptisk till att ta bort de sista stegen i varje 

gren, så kommenterar han det nu med att ”nu vet jag att dom ska bort, men 

det hade man problem att förstå i början, när man inte riktigt fatta hur man 

ska programmera. I översta rutan, som ligger ensam där, där sa Sven att 

man inte skulle skriva nånting.” (se figur 6.6)

På frågan om hur de sedan löste uppgiften, så svarar Fredrik att de fick 

hjälp av Sven, som först ritade upp på tavlan och sedan ”hade [han] gjort 

lösningen hemma själv, Sven, så fick vi den då. Så kunde vi se hur det var 

skrivet då, och då började jag ju fatta ju, vad som skulle stå där.”

Mattias kommenterar videosekvensen med att reta Fredrik för att han 

inte vet hur trafikljusen ska fungera trots att han har körkort. Han säger 

också att ”du ska lyssna på mig från början”, vilket Fredrik besvarar med 
ett trotsigt ”Neej!”.

Mattias kommenterar också att i instruktionen finns de fyra steg för 

lösningen: ”och då räknade vi rutorna, hur många rutor dom hade, och sen 

så skulle vi köra lika många rutor”, men det stämde inte när de försökte 

göra så. Det var förvirrande (se figur 6.6). Han upptäcker också när han ser 

videosekvensen att de glömde att konvertera programmet, ”man ska trycka 

på en knapp... så att programmet gör om det till koden”. Det ”det glömde 

vi där, eller ... vi visste det inte./.../ Och vi fattar inte. Vi tycker ju, vi har 
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skrivit rätt”. För att kunna testa programmeringen i simuleringsmodellen, 

så menar Mattias ”att om lamporna ska lysa överhuvudtaget, så måste allt 

vara rätt. Har jag för mig i alla fall”. Mattias tar också upp att ”Det är en 

stor bugg i det här programmet, det är därför man måste spara hela tiden”.

Peter
Peter gillar att lösa problem och att sedan kunna se när det fungerar.

Min hjärna gillar arbetssättet. /.../ Om man jämför med en lärare som 
står och tjatar, och berättar och så, är det här att man tar det i sin takt och 
ser framåt. (Peter ur intervju 1)

Det passar Peter utmärkt att jobba självständigt. Han försöker alltid lösa 

nya uppgifter på egen hand innan han tar till hjälp, och då uppskattar han 

att den han ber om hjälp verkligen ”kan sin grej”. Peter menar att samarbe

te är ett bra sätt att lösa problem, men han gillar inte när han tvingas jobba 

med andra elever som tycker att uppgifterna ska lösas i den ordning de 

presenteras.

... när man arbetar i grupper och så, det är många som inte gillar sånt. / 

.../ Jag vill inte sitta där och älta och älta, utan då går jag hellre vidare. 
Även om det blir svårare och så. Det har ju funkat hittills. (Peter ur 
intervju 1)

Han vill därför helst välja vem han samarbetar med, och de ska vara på 
ungefär samma nivå. Det är bra om en kan ligga lite före ibland, och fun

gera som draghjälp åt den andre. I den här kursen samarbetade Peter mest 

med Frank. Frank går inte samma inriktning och klass som Peter, så de 
tillhör vanligtvis inte samma klass12. Peter är snabb, och eftersträvar att 

hela tiden bli snabbare. I kursen gjorde han många extrauppgifter som han 

fick av läraren, men trots det, så upplevde han att det var mycket ”dötid”. 

12 Frank ombads att delta i intervjun, men han avböjde.
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Den använde han till att repetera uppgifter han tidigare löst och som var 

”lite svårare”.

Peter: Jag jobbade ju snabbt också, så jag fick ju mycket dötid att bara 
sitta och vänta på att alla andra skulle bli klara. Då satt jag och gjorde 
om saker.

Ingrid: Tjänar du på att göra om? Varför gör du om?

Peter: Jag blir säkrare än om man bara gör den en gång. Men om du gör 
den fem gånger då är du säkrare. Hissen har jag gjort hur många gånger 
som helst. I alla fall tjugo, trettio gånger. (Ur intervju 1)

När Peter ser sig själv på videosekvenserna kommenterar han ofta tidsåt

gången. Den sista Grafcetövningen som läraren hade gjort, gick väldigt 

snabbt att lösa jämför med när han tidigare programmerat i PLC-instruk- 

tion och att det då tog betydligt längre tid, trettio minuter jämfört med tio 
minuter nu i Grafcet.

Peter har gjort många övningar, kanske flest av alla i klassen. Han tyck

er att övningarna i programmet är bra eftersom svårighetsgraden ökade suc

cessivt och tack vare det så kände han sig bättre och bättre.

I början så skrev vi mest småprogram, för att få lampor att lysa å, få en 
OCH-grind å fungera. Sen var det hissen. Det är det jag har gjort under 
lektionstid. Sen har jag gjort några andra av bara farten... Sen har jag 
gjort en packningsmaskin också. (Peter ur intervju 1)

Om han fastnar i ett problem, så går han vidare för att se om han kan lista ut 

lösningen, för att sedan gå tillbaka till det tidigare problemet. Han har lärt 

sig att det sättet att hantera problemlösning fungerar för honom.Han säger 

att den uppgift som läraren kallar tvåkuleproblemet13 var ”rolig som sjutton”.

Här följer ett par exempel på hur Peter arbetar med uppgiftslösandet 
från videosekvenserna.

13 ”Tvåkuleproblemet” lyfter också läraren fram som ett exempel på att han blev 
imponerad av att några elever klarade. Det var en sk MVG uppgift. Uppgiften gick ut 
på att programmera hissen så att den transporterade två kulor åt gången.
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Exempel 1:

Videosekvensen handlar om hur Peter börjar med Grafcet-modulen. Den 

inleds med att Peter sparar den programmering han gjort i Grafcet övning 

2. Under uppgiftslösandet har han försökt följa instruktionerna i program

met, och han har skapat och programmerat tre steg. På bildskärmen finns 

instruktioner (se fig. 6.7).

Peter säger i början av videosekvensen högt till sig själv ”Spara var 

det”, därefter klickar han sig fram i instruktionerna och kommer till Sam

manfattning. Han konverterar Grafcetprogrammeringen och försöker köra 

programmet i trafikljussimulatorn, genom att klicka på Run. Inget händer, 

Peter konverterar igen, och klickar på Startknappen ovanför trafikljuset (se 

figur 6.7). I det grå fältet längst ner på programmeringsfönstret står det: 

”Fel! Programmet är inte korrekt avslutat”. I det läget frågar Peter en annan 

elev, Tom, som sitter till höger om honom:

Peter: Hur startar man?

Tom: Du måste konvertera.

Peter: Det har jag gjort.

(Peter konverterar under tiden ytterligare en gång.)

Tom: Annars är det bara att köra.

Peter: Kolla vad dålig jag är.

Peter: Läser innantill: programmet är ej korrekt avslutat.

(Peter går igenom programmeringen i alla steg och övergångar, kollar 
att de är avslutade.)

Peter: End.

(Han säger End högt för varje steg han kontrollerar.)

(Ur videosekvens 1)
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Editorn, forts
Våra övergångar ska se ut på följande sått:

Se till att övergångarna ger ut Bom ovan.

Övergårg 1:
ED TI 
OUTÖVERGÅNGJ
END

övergång 0:
LDXO
OUT ÖVERGÅNG_0
END

övergång 3:
LDT3
OUT ÖVERGÅNGJ
END

Övergår^ 2:
LDT2 
out övergång i
END

Fig 6.7 Instruktion om programmering av s.k. övergångar i övning 2 i 
Grafcet. Trafikljussimulatorn till vänster kan styras genom programme
ringen, som utförs i sär skilda fönster som öppnas genom att klicka på PLC- 
knappen.

Programmet fungerar ändå inte när Peter försöker köra det i trafikljussimu- 

latom igen. Här slutar den första videosekvensen.

Peter ger några kommentarer: När sekvensen startar inleder Peter med 

att tala om att han inte fattade nånting. Han tittar ganska tyst på videoupp

spelningen. ”Den där fick jag ju hjälp med... [Tom] kollade igenom mitt 

program. Så skrev han [Tom] om det”. Han kommenterar också hur det 

kändes att se sig själv på videon: ”Det var kul att se. Vad snabbt det gick”.
Även nästa videosekvens handlar om lösningen av samma övning. Ef

tersom Peter har fastnat på uppgiften, så får han hjälp av klasskamraten 

Tom igen. Tom har nu flyttat sig till Peters dator och granskar programmet 
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som Peter skrivit. ”T2, det är fel. Det ska stå TO där, annars ftmkar det 

inte”, säger Tom och ändrar programmeringen. När Tom gått igenom allt 

och ändrat lite, så konstaterar han att ”nu ska det funka! Konvertera. Kör!” 

Tom klickar på Run och sedan Startknappen ovanför trafikljuset, och nu 

fungerar det. ”Shoot Peter!”, säger han och lämnar över till Peter.

Peter går därefter in i programmeringsfönstren i de olika stegen och 

övergångarna, och kollar programmeringen själv, samtidigt som simuler

ingen körs i trafikljuset. Han kommenterar att ”när han [Tom] gjorde pro

grammet, så jag fick det själv, och när han försvann tillbaks till sin dator, 

då kom jag ändå igenom det, så sa det klick ändå...”. Det var då han förstod 

sambandet mellan programmeringen och det som hände i simuleringsmo- 

dellen. Peter förklarar att när han såg hur Tom löst uppgiften, ”då är det här 

väldigt lätt... Då vet jag ju hur det ska va när det funkar... Det var ju det att 

jag fick se hur jag skulle göra programmet”.

Exempel 2:

Videosekvensen handlar om hur Peter fortsätter med Grafcet-modulen. Nu 

är det övning 3 som ska lösas, och i den samarbetar han mest med Frank, 

men han har först en dialog med klasskamraten Tom, som håller på med 
samma uppgift. Tom vägleder Peter hur han ska göra, vad uppgiften går ut 

på, och hur han ska lösa den i programmet. Dialogen mellan Tom och Peter 

pågår tills läraren kommer till Tom för att se hur han löst uppgiften. När 

eleverna är klara med en uppgift, så kommer läraren till dem och kontrolle

rar att de löst den på ett, för honom, acceptabelt sätt.

Därefter börjar Peter samarbeta med Frank, en elev som sitter till vän

ster om Peter. Peter ligger före Frank, så han sätter sig till att börja vid 

Franks dator och hjälper honom i gång. ”Jag ska hjälpa honom tills han 

kommer till mig. Sen kan vi hjälpa varandra”. När Frank ligger jämsides 
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går Peter tillbaka till sin dator och fortsätter att programmera, därefter gör 

de uppgiften parallellt, i var sin dator, och diskuterar samtidigt hur de ska 

lösa den.
Videosekvensen börjar med att varken Peter eller Frank har lyckats lösa 

programmeringen av trafikljusen i korsningen. Läraren Sven har kommit 

till Peters dator, och Frank sitter bredvid. Peter kollar igenom koden i de 

olika stegen, och visar samtidigt Sven.
Peter: Jaha. Funkar det? Är det ens i närheten av att se korrekt ut?

(Samtidigt konverterar han programmet och klickar på Run. Så att simu
leringen startar.)

Peter: Nej, det är bara en som lyser rött.

(Endast trafikljuset norr lyser rött.)

Sven (läraren): Om ni går över till ladder då. Då kan ni titta. Där kanske 
man kan se mera.

Peter: Ladder?

(Han öppnar ett programmeringsfönster med ladderschema.)

Sven: Ja, då ser ni kanske mera, så kan ni upptäcka fel också, kanske.

Peter: Var har vi utgångarna då?

Sven: De bör ligga längst ner i [ladder-]schemat. Om man följer själva 
standarden så bör utgångarna ligga sist.

Peter: Mm, men jag tyckte att det var ganska uppenbart att det här skulle 
funka.

(Peter stänger fönstret med ladderschemat, och går tillbaka till koden i 
Grafcet programmeringen.)

Sven: Jaha?

Peter: Vad har du gjort?

Peter: (till Frank) Ja, vad har du gjort!

(Peter har öppnat programmeringsfönstret för steg 0).
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Peter: Vad har du för nåt? YO?

Frank: Va fan är YO?

Peter: Y3. Jag hade skrivit T.

(Nu står det OUT YO, Y3, Y1O och Y13.)

Peter: Så där!

(Han klickar på Run, men det blir ingen skillnad).

Peter: Måste man konvertera?

(Han konverterar och trycker på Run, och nu lyser det rött på alla fyra 
trafikljusen).

Peter: Yes! Nu ser vi på vilket sätt den här funkar.

Sven: Jaha. Oj, spännande!

(Efter att tag slocknar alla röda och norr/söder lyser gult, därefter lyser 
de grönt.)

(Nu går Peter in i Grafcet programmeringen igen. Han öppnar steg 1).

Peter: Kan man se det här första steget?

Sven: I ladder menar du, eller?

Peter: Nej, men om jag alltså stannar den [simuleringen], hur den ser ut 
just då? Det borde man kunna. Det skulle ha vart en väldigt praktisk 
funktion.

Sven: Det vet jag faktiskt inte. Titta på funktioner då, eller hjälpen. Jag 
kan inte.

(Peter stannar Run, och markerar steg 1).

Peter: Här då?

(Han klickar på Run, men det visar inte just det steg han markerat, utan 
sekvensen från början).

Sven: Ladder då, hur ser det ut då då? Hjälper det nånting att titta där.

(Peter öppnar ladderschemat).
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Sven: Fönster. Ja, just det. Titta på det.

(Nu syns ladderschemat på Peters datorskärm).

Sven: Ser du vad det är som gör att den stannar vid en viss... Den måste 
stå och vänta på nåt övergångsvillkor.

Peter: Det är bara det att jag ville se. Hära OUT... (pekar på trafikljus 
öster) [se även fig.6.5]. Om jag hade kunnat pausa där (pekar på steg 3) 
då hade jag ju vetat att där skulle det ha varit rött. Då hade jag ju kunnat 
lägga till det.

(Peter lämnar fönstret med ladderschemat utan att felsöka i det.)

Sven: Det tror jag inte att den funktionen finns.

Peter: Den borde finnas.

(Ur videosekvens 3)

Samtidigt som Peter säger: ”kan man se det här första steget”, i dialogen 

med läraren ovan, så kommenterar han spontant i intervjun:

Där sa det klick! ... Det var där jag förstod hur programmet funkar/.../ 
Efter det här förstod jag sammanhanget. Sammanhanget mellan en ruta, 
och vad som hände och bildskärmen där bredvid. (Peter ur intervju 1)

Peter säger att han skulle vilja att programmet fungerar så att man kan stop

pa det i vilket steg som helst ”så att jag ser precis vad som händer”. Då 

skulle sammanhanget mellan programmeringen och det som körs i simule- 

ringsmodellen bli tydligare, och det i sin tur skulle innebära att det gick 

lättare att förstå hur programmeringen fungerar.

I videosekvensen har Peter först skapat en struktur i Grafcet med fyra 

steg i två grenar som är parallella (se fig.6.6). Men i slutet av övningen 

bestämmer han sig för att ta bort de två sista stegen i varje gren, och då 

återstår två steg i varje gren.”En uppenbarelse. Dom behövdes inte”, kom

menterar Peter när han ser hur han tar bort stegen i videosekvensen. Han 

och Frank går därefter igenom programmeringen för hela övningen. Den 

här dialogen utspelar sig då mellan dem:
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Frank: Man ska trycka på den här för att det ska bli rött. Nu är det bara 
så!

Peter: Jaha kolla steg noll. Du har också skrivit tre.

Frank: Men det var ju du som skrev.

Peter: Oohjujuju!

(Nu kollar Peter sitt eget steg 5 dvs första steget i al temati vgrenen.)

Frank: Det händer ingenting.

Peter: Va, mitt funkar. Nej, du måste konvertera.

Peter: Kolla mitt funkar.

(Peter visar sin programmering av trafikljuset för Frank.)

Peter: Testa nu!

Frank: Det gör jag.

Peter: Men du måste konvertera.

(Peter flyttar sig till Franks dator.)

Peter: OUT TO. Jävla amatör! OUT TO.

(Peter är nu tillbaka vid sin dator och kollar steg 5 och 6.)

Frank (irriterat): Nu är det jävligt fint!

Peter: Nämen lugna ner dig.

Peter: Fem sekunder?

Frank: Sen hoppar den dit.

Peter: Kolla slutstegen.

Frank: Schsss!

Peter: Kolla den där nere. Längst ner.

Peter: Hm, jag vet inte. Du är en amatör.

Frank: T3, det ska väl vara T2 där? TI ska det va.
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Under tiden som konversationen pågår, så jämför Peter programmeringen i 

de båda grenarna väster och öster, och han ändrar i koden, så att utgångarna 

stämmer i dem. Hittills har han endast testat funktionen i den första grenen.
Peter: Så där! Nu tror jag att jag fixat båda två.

(Peter testkör)

Frank: Det var ju jävligt skönt!

Peter: Var inte så grinig!

(Peter säger det som om han talar till ett litet barn, vilket leder till skratt.)

(Ur videotranskribering i sekvens 3)

När de nu testkör programmeringen i trafikljussimulatorn, så fungerar 

den, och därmed slutar videosekvens 3.

Peter kommenterar videosekvensen med: ”Det enda jag sitter här nu 

och håller på med är att försöka komma på vad jag ska sätta för utgångar. 

Jag kan inte förstå varför det ska ta så lång tid. Nu skriver jag dit dom i alla 

fall... Jag hade arbetat lite för mycket, eftersom jag inte ens kunde tänka ut 

vad det var för färg som skulle lysa. Det blir lätt slint i huvut på en när det 

är för mycket./.../ .... Det är vår längsta dag, och vår tidigaste morgon, 

faktiskt”.

Att Peter pratar högt på videon kommenterar han med ”att annars hajar 

man inte, man blir helt snurrig i huvudet efter ett tag. Man blir nästan tokig/ 

... /folk som sitter instängda i ett rum... går omkring och snackar med sig 

själva för att inte bli tokiga. Det är samma sak här, sitta och ha alla ettor och 
nollor i huvudet, man behöver prata”. Även om Peter och Frank samarbe

tar, så säger Peter koden högt för sig själv ”för annars blir jag bara sittande”

Peter menar i alla fall att ”Jag var ju klart mycket smartare än gången 

innan”. Peter menar att det var i den tidigare övningen som han ”förstod 

programmet, sammanhanget, och det byggde jag väl på här... Det var ju 
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mycket mera flyt i den hära, än i den första. Då satt jag bara och titta hit och 

dit. Här visste jag vad jag leta efter”.

Aspekt 4: Simulering i virtuella och fysiska modeller 
Läromedlets övningar och laborationer sker i virtuella simuleringsmodel- 

ler. De övningar som observerats i studien handlar om en hiss- och kulsor- 

terarmodell, samt olika varianter av trafikljussimulatorer (se en mer ingå

ende beskrivning i kapitel 5). De virtuella modellerna och bilderna i pro

grammet försöker efterlikna utrustningar i autentiska anläggningar. Den så 

kallade hiss- och kulsorterarmodellen i programmet är däremot en virtuell 

kopia av en fysisk hiss- och kulsorterarmodell, som är konstruerad speci

ellt för laborationer. Den fysiska modellen finns också på undersöknings- 

skolan, och kan i det här fallet representera det samband som avses i fig. 
6.8, som illustrerar när en fysisk modell kan styras både via det datorbase- 

rade programmet och manuellt på modellen.

Fig 6.8 Den fysiska modellen finns synlig utanför datorn, men den styrs 
via läromedlet. Vissa funktioner går även att styra manuellt på den fysiska 
modellen. Figuren är hämtad från Bödker (1996, s.153).

Roger
Roger säger vid flera tillfällen att det skulle vara roligare att få jobba med 

fysiska modeller än de virtuella i datorprogrammet, för han vill se att nån-
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ting ”händer i verkligheten”. Någon sådan fysisk laboration med den hiss

modell som fanns, fast i ett annat rum än datasalen, gjorde Roger aldrig.

I ämnet automation har han också jobbat med en liknande typ av pro

gram. Då styrde han fysiska modeller med hjälp av datorer. När han beskri

ver de laborationerna, räknar han upp olika utrustningar som han kan styra 

via datorprogrammet: tankar, ångmaskiner och en planka med två olika 

vattenbehållare. Han tycker att dom övningarna var kul, det var enklare, 

han behövde inte sitta och programmera koder, han ställde in olika värden 

i datorprogrammet och då såg han att det hände något i de fysiska model

lerna.

Det var skitkul! Då såg man att det hände verkligen nånting, stora pum
par och grejer/.../ Det var kul!/.. ./Man såg att det hände någonting, och 
det var mer, man ställde in börvärden, man satt inte och knackade ko
der, utan att man ställde mer in, man drog upp ett värde då åkte vattnet 
upp. Det var lite enklare, det var inte samma sak, men det var samma 
program. (Roger ur intervju 1)

Roger menar också att det skulle vara bra om läraren visade programme

ringen på en fysisk modell när han hade genomgång på tavlan.

Ett exempel på att Roger känner förtrogenhet med automationsproces- 
ser är när han beskriver det som sker när han har löst laboration 10 med 

hiss- och kul sorteraren:

För det första så fattade jag varför den inte snurrade i början då, bara för 
att den stod på fel läge, den där flärpen, hur den funkade. Och det har ju 
inget med ämnet i sig, det är ju inte att programmera, utan det var ju mer 
felsökning, och det kan man ibland lära sig mer på. Och sen så, lite hur 
det funkar med minnen och så där. För det handlar om, det sitter en 
massa givare, som känner av vart nånstans den är. Så att det blir som ett 
löpande band. Först släpps en kula ner, och när kulan släpps ner, då 
registrerar en givare att då ska hjulet börja snurra. Då börjar det snurra 
ända tills det inte är någon kula, för den har släppt ner den i hissen. Då 
slutar den snurra, då åker hissen upp och släpper en kula, så att/.../ Det 
är lite intressant ändå... jag tror nog att jag skulle kunna bli bra i det här, 
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om jag bara ansträngde mig. (Roger ur intervju 1, kommentar till video
sekvens 1)

När han däremot ska berätta om funktionen i förhållande till programme

ringsspråken, så menar han att han inte kan det. Det är som att läsa upp ett 

mattetal, säger han.

Fredrik och Mattias
Fredrik och Mattias tycker också att det skulle vara roligare att få jobba 

mer med fysiska modeller, det blir enformigt att bara sitta vid datorn. De 

har laborerat en gång med den fysiska hiss- och kulsorteraren, och då styr

de de hissen med ett program som de gjorde i en bärbar dator, som de sedan 

kopplade ihop med hissen.

Fredrik tyckte inte att det var någon större skillnad jämfört med den 

datorbaserade modellen, mer än att ”man trycker på knappen”. Däremot så 

var det roligt att pröva, att ”se att det verkligen funkade i verkligheten”. 

Mattias menar att det som skiljer mellan den fysiska hissmodellen och den 

virtuella är att i den virtuella modellen kan man misslyckas hur många gång

er som helst utan att den går sönder. Fredrik säger också att det är bra att 

träna på modeller innan han ska jobba med autentiska anläggningar, ”det är 

billigare också”.

Det är alltid bra att prova lösningen innan man går ut i verkligheten och 
programmerar. Till exempel trafiklysena här ute. (Fredrik ur intervju 1)

Fredrik, som går automationsinriktningen, beskriver också övningarna med 

simuleringsmodellerna på automation. Han tycker att det var det roligaste 

ämnet i hela utbildningen.

Det var kul att sitta och programmera lite/.../ att lära sig dokumentera 
när man skriver rent labbarna, sen sitter vi och beräknar lite hur vi ska 
skriva in i, olika inställningar i datorn och de där. Det är rätt kul att göra 
lite olika saker, än som jag sa förut bara dra kabel och de. (Fredrik ur 
intervju 2)
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Peter
Peter tycker att det är kul att laborera i de virtuella modellerna, och han har 

även laborerat med den fysiska modellen av hissen. Han beskriver skillna

den mellan den fysiska och den virtuella modellen med att i den fysiska 

modellen kunde det uppstå fel, kulan fastnade och man fick ingripa manu

ellt, vilket inte är fallet i den virtuella modellen, där man kan återställa allt 

genom att klicka på en knapp. Peter menar att det roliga med den fysiska 

modellen är att den inte fungerade som den skulle, eftersom mekaniska fel 

uppstod.

Ingrid: Var det nåt som skiljde dom åt, att köra den här?

Peter: Ja, det gick ju inte återställa på en gång, utan gjorde man fel var 
man tvungen att hissa upp hissen manuellt och plocka ut kulor och sånt. 
(Ur intervju 1)

Han beskriver också att han har laborerat med datorer i kombination med 

fysiska modeller i automationsämnet. Han beskriver att där kan man simu

lera processer i datorn och även styra fysiska modeller via datorprogram
meringen. Skillnaden mellan de programmen, och det i kursen styrteknik, 

är att i automation är det en schematisk bild, ingen virtuell modell i datorn, 

(som den på hissen). I det programmet kan de pröva olika värden, testa och 

se vad som händer.

Man ser inte så vad som händer, utan det är bara siffror som ökar och 
sjunker. (Peter ur intervju 1)

Peter tar upp ångpannan som exempel. När de har prövat olika värden i 

datorprogrammet, så blir nästa steg att pröva på en fysisk ångpannemodell, 
men då går det inte att sätta på maximalt med gas, för då smäller det. Det 

har det gjort en gång, och det finns fortfarande märken kvar i taket. Det är 

”läskigare” med en fysisk modell, som kan gå sönder och i det här fallet till 

och med flyga i luften.
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Aspekt 5: Symboler och programmering
En förutsättning för att simuleringsmodellerna, som eleverna arbetar med i 

studien, ska fungera är att de programmeras. Dessutom måste eleverna vara 

medvetna om programmets förutsättningar14 för att göra det möjligt att si

mulera programmeringar. Blir det felaktigheter i programmeringen, så krävs 

också kunskaper i schemaläsning.

Under intervjun får eleverna se två bilder av datorskärmen med tre oli

ka programmeringssätt, PLC-instruktion, ladder- och logikschema15. Med 

utgångspunkt i dessa bilder förs ett samtal kring de olika programmerings- 

sätten, och vilka erfarenheter eleverna har av dem.

Roger
Roger ser på bilderna i intervjun och menar att alla ritsätten används. Han 

använder framförallt PLC-instruktion och ladderschemat. Han skriver all

tid PLC-instruktion först, och därefter kan han se funktionen i laddersche

mat. Han tycker att logikschemat är krångligast16, och att det och ladder

schemat påminner om varandra. Han säger att han har använt logikschemat 

i Styrtekniken i årskurs ett.

... i ettan, så började vi med sådana här OCH och ELLER grindar och 
grejer, så det har man ju sett mycket av. (Roger ur intervju 1)

Roger uppmanas beskriva vad han associerar till, när han ser symboler och 

beteckningar i scheman på bilderna, och då säger han att det är det som är 

14 Med programmets förutsättningar menar jag exempelvis att känna till att vid varje 
tillfälle som Grafcetprogrammeringen ska testas i simuleringsmodellerna, så måste 
programmeringen konverteras först. I den här programversionen så förekommer en sk 
bugg, vilket innebär att programmet kraschar ganska ofta, och då går all icke-sparad 
programmering förlorad.

15 Se bilaga 2

16 Logikscheman används mycket i digitalteknik, vilket han inte lyckades så bra med.
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nackdelen att han inte ser symbolerna som ”en riktig sak”, utan som siffror, 

som han dessutom blandar ihop när han blir trött. Han pekar sedan på en 

OCH-funktion på bilden och säger att han ser dem som ”två knappar [ström

brytare], man kan trycka på den och den för att det här ska gå till”. Och han 

tillägger att han måste tänka på knappar ”för att se hur det funkar”.

Att lära sig programmeringen är som att lära sig ett nytt språk, menar 

Roger.

... när man lär sig logiken, de är som att prata tyska liksom. När man 
kan det är det inte så jäkla svårt. Det är bara det att det är som ett nytt 
språk, så man måste kunna se vad som händer. Till exempel om man 
loadar XO, då händer det, när jag tar ut den där och så där. Så det är bara 
om man vet vad som händer när man skriver om grejerna, så är det inte 
så svårt. (Roger ur intervju 2)

Fredrik och Mattias
Fredrik och Mattias ser på bilderna i intervjun och säger att de känner till 

alla programmeringssätten, utom ladderschemat, sedan tidigare. Mattias 

erinrar sig att han sett något schema, med samma princip som laddersche- 

man, i en kurs han hade i tvåan.
Det finns även ett antal symboler med på skärmbilderna, några som har 

beteckningen M och en siffra. Det är minnen och dessa väljer Fredrik och 

Mattias att kommentera.

Ja, det är då man har skrivit in att en viss grej ska hända, att exempelvis 
hissen ska åka upp. Och sen döper man det till ett minne då för att det 
ska vara enklare att hålla på. Så att bara ska hålla på med minnen hit och 
dit, det är mycket enklare än att skriva koden hela tiden/... /För att om 
man inte kan minnet, hur det fungerar, då klarar man inte hissen. (Fred
rik ur intervju 1)

Innan de började med Grafcetprogrammeringen, så programmerade de all

tid i PLC-instruktion. De ritade också upp allt på vanligt papper först, för 

att få överblick, och sedan skrev de in koden i programmets instruktionslis- 
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ta. Mattias förklarar att de valde att programmera i PLC-instruktion för att 

”det är lättast, men det är dålig överblick i det”. Eftersom det kan bli rörigt 

när man programmerar, och det svårt att felsöka i PLC-instruktion, så an

vänder de ladderschemat, där får de bättre överblick, och det att se exakt 

vad som är fel, hur långt processen går innan den stannar. I ladderschemat 

är det som är påverkat i sekvensen grönmarkerat, och sekvensen stannar 

där det är fel.

.. .det är där [i PLC-instruktion] man skriver in allting, och sen det andra 
[ladderschemat] använder man i stort sett när det inte funkar, när man 
ska se hur långt signalen går. (Mattias ur intervju 1)

Nu programmerade man ingenting i det [ladderschemat], men om man 
bara hade lärt sig det så skulle det nog inte vart så svårt, tror jag att 
programmera direkt i det. (Mattias ur intervju 2)

Mattias tycker att programmet skulle bli bättre om det skulle gå att se hur 

koden i PLC- instruktion ändras när man ändrar på ladderschemat,

För oftast kan man se på ladderschemat var problemet är, men sen att 
hitta det i instruktionslistan är mycket svårare/.. ./man skulle bara kun
na klicka på en grej i ladderschemat, så hoppar den till instruktionslis
tan. För då skulle det bli mycket mer lättöverblickat. (Mattias ur inter
vju 1)

När de lärt sig Grafcetprogrammering, så slutade de att använda penna och 

papper. Det behövs inte, det är bara att skriva in direkt i programmet, efter
som det går att få en överblick direkt i Grafcets struktur. Mattias menar att 

förståelsen av Grafcetprogrammering har ”kommit successivt så här, man 

har förstått lite mer varje gång”. Fredrik jobbade med övningarna i Grafcet 
hemma innan provet. Han hade fått en diskett av läraren med lösningar, 

och då förstod han. Sedan visade han det för Mattias.

Det största problemet, när de skulle lära sig Grafcetprogrammering, var 

att veta hur och var man skulle skriva, säger de. Det skilde sig från det 
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tidigare sättet att skriva i PLC-instruktion, där ”man hade skrivit all text på 

rak”. Dessutom menar han att det blev svårare eftersom det inte gick att 

pröva koden i simuleringsmodellen om inte allt var korrekt skrivet.

Vid det första intervjutillfället, så tror Fredrik att han kommer att se 

datorbaserade styrsystem under den kommande praktikperioden. Han ska 

vara på ett företag som håller på med fastighetsautomation, och som styr 

allt via datorer. Fredrik menar att det ska bli ”kul att prova på å göra det här 

i verkligheten” och hoppas att han då kommer att förstå mera.

Peter
Peter känner till alla ritsätten på bilderna, och har erfarenhet av dem redan 

från årskurs ett, men då använde han inte dator utan papper och penna. I 

samtalet använder han själv fackuttryck och korrekta benämningar på olika 

symboler och scheman, och rättar gärna amatörmässiga uttryck i frågorna 

under intervjun.

När det gäller PLC-instruktion, så har Peter tidigare använt den i sam

band med programmering av PLC. Han säger att det är svårast att jobba 

med den. Logikschemat kopplar han mest ihop med kursen i digitalteknik, 

som han hade i årskurs 2, men i styrteknikkursen har han inte använt det. 

Han säger att han tycker att digitalteknik, på sätt och vis, också är program

mering. Att använda logik- och ladderschema vill han kalla för grafisk pro

grammering. Ladderschemat har han använt när de ska se hur ett program 

fungerar och för att felsöka, inte i något annat sammanhang.

I intervjun kommer vi in på förståelsen av olika symboler. I detta fall 

blir det en slutande och en brytande funktion i ladderschemat som Peter 

kommenterar. Han säger att ”den är vanlig och den är inverterad” och ut

vecklar sedan att han kopplar sin beskrivning till funktionsblocken i logik

schemat.
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Peter beskriver att i grafcet skriver programmet PLC-instruktionerna, 

och att hans uppgift är att bestämma vad som ska hända.

Peter: Men ändå, det är ju inte samma sätt att tänka på. Jag blev impone
rad.

Man behövde inte skriva så mycket. Det var inte så mycket man behöv
de ha koll på i huvudet.

Ingrid: Är det ett program i Grafcet då som sköter nåt?

Peter: Mm. Det skriver ju koden [PLC-instruktion] åt en. Det är ju det 
Grafcet gör. Istället för att man ska göra det själv.

Ingrid: Vad gör du då?

Peter: Sitter där och bestämmer vad som ska hända. Det är väl de jag 
gör. I första rutan vad ska hända då. Hissen åker upp. Sen skriver Graf
cet koden för att hissen ska åka.

(Ur intervju 1, kommentar till sekvens 4)

För att kunna hantera programmeringen bättre samarbetar Peter helst med 

någon klasskompis. Han menar att det är nästan omöjligt att sitta själv och 

programmera att ”tänka i huvudet” är nästan omöjligt. Det är lättare om 

man pratar med någon”. Peter talar ändå högt under arbetet, för att inte bli 

snurrig i huvudet, men Grafcetprogrammeringen är lättare för att det inte är 
så mycket programmeringstext som i PLC-instruktion, risken att bli ”tom i 

huvudet” minskar.
Peter berättar att han söker efter logiken i programmet, för han vet att i 

dataprogram så finns det alltid någon logik. Han upptäcker logiken i Graf- 

cetprogrammering när han kör lösningen som han får av klasskamraten 

Tom i den andra Grafcetövningen. När han förstår logiken, d.v.s. samman

hanget mellan programmeringen och simuleringen i trafikljusmodellen, så 

bygger han vidare på den för att kunna lösa allt mer avancerade uppgifter.

Peter har ett förslag till förbättring av programmet. Han skulle vilja att 

det fungerar så att man kan stoppa det i vilket steg som helst ”så att jag ser 
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precis vad som händer”. Då skulle sammanhanget mellan programmering

en och det som körs i simuleringsmodellen bli tydligare, och det i sin tur 

skulle innebära att det gick lättare att förstå hur programmeringen fungerar.

Sammanfattning och slutsatser kapitel 6

Elevernas lär andestrategier
Det framgår av de genomlysta aspekterna vilka lärande strategier eleverna 

har, vilka redskap de använder och hur de använder dem. Aspekterna bely

ser också elevernas resonemang kring hur de uppfattar vad som är virtuellt 

och verkligt i den här datorbaserade praktiken, sett i relation till fysiska 

laborationer. Fyra delvis olika lärandestrategier kan urskiljas.

Roger
Roger säger själv att han bara förstår mallen, inte logiken. Han löser upp

gifterna genom att kopiera lösningen, som han får av läraren eller en klass

kompis. Det tycker han vanligtvis är en bra metod att lära sig, men i den här 

kursen förmår han aldrig analysera lösningen, han kopierar den utan att 

förstå ”språket”, sambandet mellan programmeringen och händelserna i 

simuleringsmodellerna. Han ogillar att arbeta med datorer, och säger att 

han har haft svårt för liknande ämnen tidigare. Han vill hellre jobba med 

fysiska laborationer, då kan se att det verkligen händer något.

Han säger att det är på honom det hänger om han vill lära sig, och det 

skulle han kunna om han bara ansträngde sig. Rogers attityd är att han inte 

är intresserad, och kursens innehåll anser han inte relevant för yrkesutö

vandet. I yrket kommer han inte att programmera, utan hans jobb blir att 

felsöka och reparera.
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Även om han inte förstår, så menar han att det inte går att bara fråga 

läraren hur han ska göra, utan han måste ha gjort något för att kunna fråga. 

Denna situation leder till att han i stort sett är passiv under lektionerna, och 

det är ingen som vill samarbeta med honom eftersom han inte gör något. 

Därför blir hans strategi att, trots allt, försöka få godkänt på kursen. Han 

gör lite innan proven, precis så han klarar godkänt. Det sista provet, i Graf- 

cet, klarar han med hjälp av en klasskompis och läraren.

Fredrik och Mattias
Deras strategi är att lösa uppgifterna tillsammans, och de är ofta djupt inne 

i diskussioner om uppgifterna och hur de ska lösa dem. De försöker förstå 

uppgiften från instruktionerna, och börjar alltid lösa problemet på egen 

hand, om de inte förstår problemet i uppgiften så skapar de ett eget, utifrån 

hur de uppfattar uppgiften. Ofta fastnar de i de egna diskussionerna och de 

”munhuggs” en del då, det kan också handla om att bevisa att man har rätt.

De tar inte hjälp, eller diskuterar med andra elever, utan de ber i första 

hand läraren om hjälp när de kör fast. De vill helst veta hur man gör för att 

lösa en uppgift, och sedan utgå från lösningen för att kunna förstå vad de 

gjorde, men det kan också handla om att klara att hantera uppgiften, utan 

att de har förstått, när det är alltför krångligt. De är inte snabba, och behö

ver ganska mycket hjälp av läraren, men de ger sig inte förrän de klarat 

uppgifterna.
De tycker båda att det blir enformigt att laborera endast med de virtuella 

simuleringsmodellema, de vill gärna se att något händer i verkligheten. De 

har laborerat med en fysisk hissmodell, men där ser inte Fredrik någon 

större skillnad mellan den fysiska och den virtuella modellen, medan Mat

tias lyfter fram att den fysiska modellen kan gå sönder.

Fredrik är mer inställd på att lösa skoluppgifterna så korrekt som möj

ligt och att få bra betyg, men Mattias gör gärna egna uppgifter och verkar 
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inte vara så betygsorienterad, han nämner aldrig att han är intresserad av ett 

högt betyg.

Peter
Peter säger själv att det här arbetssättet passar honom. Han behärskar den 

här lärandepraktiken till fullo, ser det som en utmaning att ställas inför 

problem. Eftersom han klarar att lösa dem, är det enkelt, och då blir det kul.

Han beskriver sina strategier för att lära sig, det märks att han är medve

ten om hur han lär sig. När han ser videosekvenserna så kommenterar han 

hur han gör när han löser uppgifterna och jämför med instruktionsvideor 

han använt själv när han lärt sig andra datorprogram. Han beskriver också 

hur han läser instruktionerna, att han läser rubrikerna och det som är mar

kerat i första hand.

När han löser en uppgift så betonar han att han inte stannar upp om han 

inte kan lösa ett problem, utan han fortsätter istället för att se om han kom

mer vidare, och då går han tillbaka till den föregående uppgiften. Detsam

ma gör han med instruktionerna, när han gjort uppgiften går han tillbaka 

och läser instruktionerna för att lära sig benämningar.

Peter samarbetar med andra elever som han kan ha som sparringpart

ners. Han vill inte sitta och jobba med några som fastnar i en uppgift, och 

själv jobbar han med olika klasskompisar beroende på var de ligger i upp- 

giftslösandet. Han är snabb och observant på hur lång tid det tar att lösa 
uppgifterna, och verkar tävla med sig själv om att göra uppgifterna så snabbt 

som möjligt. Han säger att när det var dötid i kursen, så repeterade han 

tidigare uppgifter för att bli säkrare och snabbare.

Eftersom Peter behärskar den här formen av lärandepraktik fullt ut, så 

är han en av eleverna i klassen som löser lärarens MVG-uppgift. Att anta 

utmaningen att lösa den innebär att han aspirerar på högsta betyg.
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Pedagogiskt stöd och elevernas deltagarkompetens 
Datamaterialet har belysts genom fem aspekter, i syfte att tydliggöra elev

ernas lärandestrategier. I beskrivningen synliggörs de förutsättningar som 

krävs för att eleverna ska ha tillträde till den här lärandepraktiken och äm

nesinnehållet i kursen. Hur tillgänglig är lärandepraktiken för eleverna?

Av interaktionen mellan redskapet (inlärningsprogrammet), och elever

na framgår att, för att eleverna överhuvudtaget ska få tillträde till den här 

lärandepraktiken så krävs det att de har tillgång till läromedlet och att de 

kan hantera datorn och programmet. För att behärska redskapet och läran

depraktiken fullt ut måste de också förstå symboler och programmerings

språk och kunna analysera och förstå sambandet mellan programmering 

och simulering i de virtuella simuleringsmodellerna i programmet.

I fig 6.9 illustrerar de olika cirklarna förutsättningarna för att få tillträde 

till och behärska den datorbaserade lärandepraktiken. De yttre cirklarna är 

förutsättningar för de inre, men några absoluta avgränsningar finns inte. 

Den mittersta cirkeln speglar vad som krävs av eleven för att behärska lär

andepraktiken fullt ut. Figuren är konstruerad från datamaterialet, och rör 

både ämnesinnehållet och hanteringen av de medierande redskapen. Dessa 
förhållanden sammanhänger i ett ömsesidigt beroende, om inte eleverna 

kan hantera redskapen, så har de inte heller tillträde till ämnesinnehållet.
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3. Förstå symboler 
och programspråk.

4. Kunna ana
lysera och förstå 
sambanden mellan 
programmering och 
simulering i den 
virtuella modellen

1. Ha tillgång till 
programmet

2. Kunna hantera 
programmet

Fig. 6.9 Figuren visar vad som krävs av eleverna för att få tillträde till 
och för att behärska den datorbaserade lär andepraktiken. Ju närmare mit
ten, desto mer kompetent är eleven för den här lärandepraktiken.

1. Tillgång till programmet/läromedlet
I skolan har alla eleverna tillgång till programmet under lektionerna i styr

teknik. Programmet finns på skolans datornätverk och det innebär att elever

na kan använda det från skolans samtliga datorer som är uppkopplade mot 

nätverket. Förutsättningen är att tekniken fungerar. En stor del av kursens 

lektionstid gick bort på grund av att datanätverket inte fungerade på skolan. 

Ibland hade dessutom elever problem med inloggningen på nätverket och 

med användarlicensema till programmet.
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När det gäller möjligheten att arbeta hemma med programmet, så varie

rar det. Fredrik och Peter har programmet hemma, medan Roger och Mat

tias inte har det. Roger säger att han inte har en tillräckligt bra dator hem

ma, och Mattias säger att han bytte dator precis, och när han skulle använda 

datom, så fungerade inte elevlicensen. För att få tillgång till programmet 

hemma krävs ett aktivt handlande från eleverna, de måste be om program

met av läraren eller av någon annan elev som har det. Det framkommer i 

studien att både Peter och Fredrik arbetar med programmet hemma, vilket 

förmodligen också har ett samband med deras kompetens att använda det. 

Användarkompetensen sammanhänger med möjligheten att få tillgång till 

ämnesinnehållet. Mattias och Roger tror inte att de kan klara, eller säger sig 

ha lust, att arbeta med uppgifterna på egen hand i programmet hemma.

Någon annat kompletterande tryckt material, i form av kompendium 

eller lärobok, finns inte till kursen.

2. Kunna hantera programmet/uppgiftema
Nästa ”cirkel” att tränga in i är att kunna hantera dator och programvaran. 

Alla elever säger att de inte upplever något problem i hanteringen av pro

grammet. I studien genom videoobservationerna kan man däremot se att 
det kan uppstå problem, och att skickligheten i att hantera programmet va

rierar mellan eleverna. Det är svårt att säga säkert vad skillnaderna i elever

nas skicklighet beror på, men en faktor som förmodligen påverkar är elev

ernas tidigare erfarenheter av datoranvändning. Peter och Mattias, som har 

den största datorvanan, säger att det alltid finns en logik i datorprogram

men, att alla program fungerar ungefär lika. Den uttalade insikten kan av

göra hur systematiskt eleverna utforskar programmet. Fredrik har inte lika 

stor datorvana, men hans intresse för ämnet, och hans envishet, får honom 
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att tillägna sig redskapet, men i videoobservationerna kan man se hur hans 

utforskande av programmet är trevande. Roger säger att han inte upplever 

hanteringen av programmet som något problem, men på videosekvenserna, 

som speglar när han är aktiv, så är det i princip någon som lotsar honom i 

hanteringen av programmet.

3. Förstå symboler och programspråk
I de uppgifter som ingår i kursen Avancerad styrteknik dvs. de som finns i 

programmets moduler, förutsätter att eleverna har en grundläggande för

ståelse av symboler och programspråk17. Det kan också uttryckas som att 

symboler och programspråk är elevernas redskap för att hantera program

met, inget händer i simuleringsmodellerna utan att de programmeras först. 

Fredrik säger att det krävs förkunskaper för att kunna programmera:

... det är ju det att man måste kolla programmeringen och det, det är ju 
det man måste ha förkunskaper om. Det där att klicka sig fram och läsa 
instruktioner, det kan ju vem som helst göra. (Fredrik ur intervju 1)

Roger jämför att lära sig symboler och programspråk med språkinlärning. 

Han jämför även logiken med matematik.

Fredrik och Mattias talar mer initierat om symboler och programspråk. 

De beskriver olika typer av programspråk och jämför dem. Hur de använ

der dem och hur det är att använda dem i förhållande till varandra. Det 

framkommer särskilt i beskrivningen av hur de lärde sig Grafcetprogram- 

meringen. När de lärt sig hur Grafcet fungerar, så kan de se tillbaka på sitt 

agerande, i videosekvenserna, när de använder PLC-instruktion. Då skapar 

de överblick med hjälp av papper och penna, men det sättet att arbeta på 

17 Dessa grunder finns med i kursens första delar, men ej i användningen av moduler
na, då det förutsätts att eleverna kan grundfunktionerna. I min studie arbetar eleverna 
med modulerna, ej med grundkursen.
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överger de när de börjar med Grafcet. I Grafcet utgör de grafiska stegen 

och övergångarna en övergripande struktur, som möjliggör att de kan se 

programsekvenserna direkt på datorskärmen. Deras beskrivning av hur de 

lärde sig Grafcet innebär också att de inser vilka fel de gjorde under lösan

det av uppgifterna. De var vana vid att programmera i PLC-instruktion, 

men i Grafcet skulle de inte skriva koden fullt ut, eftersom programmet 

också omvandlar den grafiska strukturen till PLC-instruktion. Grafcetpro- 

grammeringen innebär att eleverna måste vara medvetna om att det endast 

är händelserna och övergångarna mellan dessa de ska programmera, resten 

sköter Grafcetprogrammet. Det som blir extra svårt är att den programme

ringen sker i PLC-instruktion.

I intervjun säger Mattias att han tycker att det är lättast att programme

ra i PLC- instruktion, samtidigt som han säger att det är svårast att få över

blick i det programspråket.

Peter har ett mer integrerat fackspråk när han talar om symboler och 

programmering, han använder ofta korrekta benämningar. Han talar också 

om symbolernas funktioner, istället för att tala om dem i förhållande till de 

konkreta apparaterna. Ett exempel på hur han talar om programmeringen är 

att han benämner ladder- och logikscheman som grafiska programspråk, 

han systematiserar på ett medvetet sätt18.

Elevernas sätt att förhålla sig till symbolerna och programspråken i lär- 

andepraktiken kan beskrivas på några olika sätt, men det grundläggande i 

förhållande till figur 6.9 är att för att överhuvudtaget få tillträde till att kun
na simulera i de virtuella modellerna, så krävs att eleverna kan grunder i 

programspråk och förståelse av symboler.

18 Jag menar att man ser i Peters handhavande av övningarna att han arbetar systema
tiskt och dessutom talar han om programmering på ett systematiskt sätt.
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Av eleverna i studien så framgår det att Roger inte har tillräckliga för

kunskaper för att på egen hand kunna bemästra det här ”symboliserade” 

ämnet. Han kan därför inte delta fullt ut i den här lärandepraktiken.

4. Analysera och förstå sambanden mellan 
programmeringen och simuleringen

För att lära sig ämnesinnehållet i styrteknik måste eleverna kunna analyse

ra förhållandet mellan programmeringen och simuleringen i de virtuella 

modellerna. Den analysen innebär att förstå varför saker sker i modellen i 

förhållande till programspråket. Det går inte att slumpvis programmera och 

testa i de virtuella modellerna, och det finns inte åskådningsexempel där 

programmeringar gjorts, och där eleven kan se sambandet mellan program

mering och utfallet i simuleringsmodellen. För att kunna analysera krävs 

därför att eleverna väl behärskar olika symboler och ritsätt. Läraren ut

trycker det genom att jämföra med läsning, att lära sig ”koden”. Men vad är 

koden? ”Ja, koden det är att man ser strukturen, att man förstår samman

hangen” (Ur lärarintervjun).

Av eleverna, så är det endast Peter som fullt ut behärskar lärandeprakti- 
kens kärna. Även Fredrik och Mattias ser sambandet mellan programme

ring och simulering, men det gör de inte på egen hand utan vägen dit sker 

med mer hjälp och tar lång tid. Därför är det tveksamt om de till fullo be
härskar lärandepraktiken med de förutsättningar som den kräver.

Detta förhållande kan uttryckas som att praktiken är genomskinlig eller 

ogenomskinlig. Lave & Wenger (1991) använder begreppen visibility och 

invisibility.

Invisibility of mediating technologies is necessary for making focus on, 
and thus supporting visibility of the subject matter. Conversely, visibili
ty of the significance of the technology is necessary for allowing its 
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unproblematic - invisible - use. This interplay of conflict and synergy 
is central to all aspects of learning in practice. (Lave & Wenger 1991, s. 
103).

Alessi (2000) tar upp att designen av datorbaserade läromedel är avgöran

de för tillgängligheten för användaren och han skiljer bland annat mellan 

explanatory (förklarande) och discovery (upptäckande) design. Till den 

förklarande designen används bland annat färdiga simuleringar, som visar 

samband, och i den upptäckande designen är det användaren som bygger 

simuleringen19. Enligt Alessi (a.a.) är den förklarande designen att föredra 

vid komplexa system, och den upptäckande vid enklare system. Ofta blan

das dessa funktioner i konstruktionen av programmen. Om det inte finns en 

god instruktionsdesign i programmet, så rekommenderar Alessi (a.a.) att 

det ska kompletteras med tryckt material och lärare.

Virtuellt och verkligt 
Simuleringsmodellerna i programmet är huvudsakligen av tvådimensionell 

typ20. De kan betraktas mer som avbildningar av fysiska laborationsutrust
ningar än av autentiska anläggningar. Det gäller i synnerhet hiss- och kul- 

sorterarmodellen, där det även finns en ”likadan” fysisk modell som den 

virtuella. Det är därför intressant att jämföra elevers tal om likheter och 

skillnader mellan den virtuella och den fysiska modellen. Tre av eleverna: 

Mattias, Fredrik och Peter fick möjlighet att laborera med den fysiska mo

dellen, och det finns en skillnad i hur de jämför den med den virtuella mo
dellen. Peter, som har den bästa kompetensen inom området, ger en nyan

serad beskrivning av skillnaderna, och betonar att den fysiska modellen 

19 Mer om design av datorsimulering i kap 2: Bakgrund.

20 Se kap 2: Bakgrund om olika typer av datorsimuleringar. Tvådimensionella simule
ringar kallas även ”virtual space” och är den mest abstrakta formen av datorsimule
ringar.
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kan gå sönder som den väsentligaste skillnaden. Mattias säger också det, 

men inte med samma utförlighet i resonemanget. Fredrik verkar inte ha 

reflekterat så mycket över skillnaderna, utan uppfattar att modellerna är i 

stort sett lika. Fredrik och Roger talar om att det är roligt att se att något 

verkligen händer när de laborerar med fysiska modeller. Roger har (liksom 

Peter och Fredrik) erfarenhet av att styra fysiska modeller via datorer i 

automationsämnet. Skillnaden mellan dessa laborationer beskriver Peter 

ingående. Bland annat framhåller han att det inte finns någon simulerings- 

modell (som hiss- och kulsorterare eller trafikljus) i de programmen, utan 

endast en schematisk bild där värden ändras. Datorsimuleringen är mer 

abstrakt i jämförelse med simuleringsmodellema i styrteknikprogrammet, 

men konkretiseras genom att den styr fysiska modeller där eleverna kan se 

utfallet av att värdena ändras. I ett fall styr de en ångpanna, som kan explo

dera om alltför felaktiga värden ställs in. Just ångpannelaborationen talar 

alla eleverna om. Det verkar som om de virtuella simuleringarna uppfattas 

som tråkiga då de inte kan gå sönder på riktigt, och att eleverna vet att det 

inte händer något i verkligheten.

En tydlig skillnad mellan eleverna är att de som är minst kompetenta i 

den virtuella simuleringspraktiken har större behov av att laborera med 

fysiska modeller för att förstå. För de mest kompetenta blir den virtuella 

praktiken verklig.

Lärandepraktikens förutsättningar
Den här delen av resultatpresentationen har fokuserat på den individuella 

medieringen med hjälp av ett datorbaserat inlärningsprogram. Avsikten har 

varit att synliggöra lärandet genom elevernas förmåga att hantera redska

pen. Elevernas strategier i lärandet har beskrivits, vilka i sin tur är beroende 

av de möjligheter och hinder som eleverna upplever i den lärandeproces
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sen. Vilka möjligheter till lärande skapar den här datorbaserade praktiken 

för eleverna? Förutsättningar för att bli kompetent deltagare har synlig- 

gjorts. Hur eleverna erbjuds möjlighet att lära sig ämnesinnehållet är bero

ende av hur transparent lärandepraktiken är, vilket varierar för de olika 

eleverna.
Även om den här studien inte så ingående har analyserat inlärningspro- 

grammets design, så framstår att den i ganska hög grad är ogenomskinlig 

för de flesta eleverna. Endast de allra mest kompetenta eleverna kan be

härska läromedlets upptäckande struktur. De instruktioner som finns i pro

grammet är inte tillräckliga för att hjälpa eleverna i lärandet. Designen är 

av det enklare slaget och kan med Ellis (1995) definition betraktas som 

”virtual space”, alltså den enklaste och den mest abstrakta formen av simu

lering21. När det gäller hur simuleringar uppfattas, så används även begrep

pen ”high fidelity” och ”low fidelity” (naturtrogenhet). Det här program

met kan definieras som low fidelity, som kan vara enklare för en nybörjare 

att hantera än en mer komplex high fidelity simulering. Rystedt (2000) skri

ver att det inte finns några samstämmiga uppfattningar i forskningen om att 

det skulle vara bättre för nybörjare att utgå från enklare (low fidelity) simu

leringar. Han lyfter fram att det som avgör hur bra en simulering fungerar 

är hur väl simuleringen tränar det den är avsedd för.

...that simulator training corresponds to the demands of the work-set
ting that it is supposed to represent. (Rystedt 2000, s. 20)

En fråga som hör samman med naturtrogenhet och verklighetsåtergivning 

är hur eleverna uppfattar virtuella representationer av fenomen som verkli

ga. Det resultat som studien visar är att det krävs kompetens av eleven 

inom det specifika område som simuleringen ska representera för att den 

21 Se vidare Kap 2: Bakgrund
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ska bli verklig, och där är elevens ämneskunskaper, och erfarenheter av 

liknande sammanhang avgörande.

Eleven Roger ställs i princip utanför den här lärandepraktiken, den blir 

i stort sett ogenomskinlig för honom, en ”black box” (Wenger 1987). Han 

efterfrågar en mer beskrivande simuleringspraktik. Han säger att han vill 

se exempel på hur det fungerar och han vill att läraren ska visa hur det kan 

se ut. Han menar att han måste göra något för att få hjälp av läraren, men 

han förstår inte hur han ska göra. Programmeringsspråket är främmande 
och symbolerna har han i bästa fall sett i andra sammanhang, men de repre

senterar inte något i det här sammanhanget.

Fredrik och Mattias kämpar för att kunna hantera programmeringen, 

och det är Fredriks envishet som avgör att de lär sig Grafcet. Han satt hem

ma och analyserade lösningar på uppgifter som han fått på en diskett av 

läraren som gjorde att han till slut förstod Grafcetprogrammeringen. Det 

visade han i sin tur för Mattias som också lärde sig. Det som Fredrik och 

Mattias betonar som viktigt i deras lärande är att kunna få överblick. När de 

ägnade sig åt PLC-instruktion, så måste de använda penna och papper för 

att kunna hantera vad de gör och i vilket sammanhang. Peter beskriver att 

han måste tala högt för att hålla reda på vad han gör, och att han repeterar 

övningarna många gånger för att bli säkrare på begreppen och symbolerna.

PLC-instruktion är det programspråk som kommunicerar direkt med ett 
programmerbart styrsystem, det är detaljerat och varje instruktion skrivs 

ut. I mindre komplexa programmeringar är det möjligt att hantera PLC- 
instruktioner men det blir väldigt svårt att använda i större programmering

ar. Det är då som olika grafiska programmeringssätt används, vilket kan 

ses som en förenkling av programmeringen, men samtidigt gör de att för

ståelsen av sambandet mellan de direkta instruktionerna till PLC är svårare 

att se. Det kan uttryckas som att det övergripande blir transparent och det 
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detaljerade inte blir lika synligt. När Fredrik och Mattias lär sig Grafcet- 

programmeringen, så får de överblicken på datorskärmen och de behöver 

inte ta till papper och penna. Peter uttrycker att det är mycket enklare med 

Grafcet.

Fredrik och Mattias efterfrågar också ett mer beskrivande simulerings- 

program. De upplever den här formen av praktik som svår och enformig. 

För deras del innebär det att det tar lång tid att lösa uppgifterna och de 

uttrycker en stark frustration över att inte få veta hur man gör genom inlär- 

ningsprogrammet.

Peter är mest kompetent i den här lärandepraktiken, men även han har 

kritik av utformningen. Han jämför också hur han själv har lärt sig andra 

datorprogram genom videoinstruktioner när han ser sig själv på videosek

venserna. Den formen av instruktion har fungerat bra för Peter, men finns 

inte i det här inlärningsprogrammet, där alla instruktioner är textbaserade.
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Kapitel 7: Klassrummet - en praktik 
för lärande och bedömning

I kapitel 6 sattes fokus på den individuella medieringen, interaktionen mel

lan elever och de medierande redskapen (läromedlet). Elevernas lärande- 

strategier och den simuleringsbaserade praktikens förutsättningar beskrevs.

I kapitel 7 kommer ett vidare perspektiv att anläggas på studien och 

klassrumsinteraktionen, den kollektiva medieringen, står nu i fokus. Till 

hjälp för analysen används verksamhetsteori22, vilket innebär att verksam

heten blir analysenhet.

En verksamhet begränsas av att objektet (och därmed motivet) för den 

är gemensamt för deltagarna (gemenskapen), som i det här fallet antas vara 
eleverna. Även om eleverna ser ut att göra handlingar i samma klassrum

met, så behöver det inte innebära att de deltar i samma verksamhet. Flera 

verksamheter kan pågå samtidigt. Omvänt så kan handlingar, som tycks 

tillhöra olika sammanhang, ingå i samma verksamhet. Det är motivet för 

verksamheten som är överordnat, och som även styr intentionen (målet) för 

handlingarna. Det finns en ömsesidig påverkan mellan handlingarna och 

verksamheten. Deras inbördes relation konstituerar verksamheten: hand

lingarna avgränsas av verksamhetens objekt, samtidigt som intentionen med 

handlingarna också påverkar resultatet (se även fig. 3.3). Därför är det 

möjligt att förstå verksamhetens motiv genom att analysera handlingarna.

Verksamhetsteori används i flera undersökningar av Engeström (Cole 

& Engeström 1993; Engeström 1987) för att visa spänningar och konflikter 

mellan målen för verksamheten, och det som faktiskt äger rum i den. Dessa 

22 Se vidare kapitel 3: Teoretiska perspektiv för en mer utförlig beskrivning av verk
samhetsteori.
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spänningar synliggörs med hjälp av en verksamhetsteoretisk analys, enligt 

Engeströms modell (se fig. 3.2). De synliggjorda motsättningarna kan där

efter ligga till grund för utvecklings- och förändringsarbete i institutioner 

och företag.

Skolan är en institution med en mängd styrdokument23 som avser att 

styra aktiviteterna. I den här studien har inte syftet primärt varit att jämföra 

det som äger rum i verksamheten, med det som borde äga rum enligt de mål 

som finns i olika styrdokument. Syftet är huvudsakligen deskriptivt, och 

Engeströms modell används här främst som ett strukturerande redskap. 

Under analysen av studien har det framkommit att det finns spänningar och 

konflikter mellan olika mål och motiv. Användningen av verksamhetsteori 

och Engeströms modell har synliggjort dessa motsättningar.

Om man betraktar det som sker i klassrummet som en verksamhet, med 

ett förutbestämt objekt, som styrs via styrdokument, så skulle motivet för 

den vara att eleverna ska lära sig Avancerad styrteknik enligt den kursplan 

som fastställts. Frågan är om det verkligen förhåller sig så, om man betrak
tar verksamheten som något som också formas av dem som deltar i den. Är 

eleverna Roger och Peters objekt gemensamt - att lära sig Avancerad styr

teknik? I ett sociokulturellt perspektiv så sker alltid lärande (Carlgren, 1999; 

Säljö 2000), men frågan är av vad? Vilket lärande är möjligt för de olika 

eleverna i studien, i den här formen av simuleringspraktik, om man ser det 
ur ett kollektivt klassrumsperspektiv?

23 De officiella styrdokumenten är inte de enda som styr skolan, det finns dessutom 
en mängd andra faktorer, vilka kallas den dolda läroplanen.
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Den kollektiva medieringen i verksamhetsteori
Engeströms modell av verksamhetsteori kan delas i tre olika medierande 

förhållanden som är inbördes ömsesidigt beroende.

MEDIERANDE 
REDSKAP 

(LÄROMEDLET)

A,
DEN INDIVIDUELLA 

MEDIERINGEN

KLASSEN 
(GEMENSKAP)

Fig 7.1 Det tre medierande förhållandena i verksamhetsteori. Fritt ef
ter Engeströms modell.

Den översta medierande triangeln i modellen användes i beskrivningen av 

den individuella medieringen i kapitel 6. Här i kapitel 7 kommer den undre 

delen av Engeströms modell (se fig. 7.1), som motsvarar den kollektiva 
medieringen, att användas i analysen. Den kan i sin tur ses som två olika 

medierande förhållanden: mellan subjekt och gemenskap (som medieras 

genom regler), och mellan objekt och gemenskap (som medieras genom 

arbetsfördelning). Det är viktigt att betona att den individuella medieringen 

inte helt kan separeras från den kollektiva medieringen, och att de två kol

lektiva medieringama inte heller kan separeras. Alla medierande förhållan
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den är ömsesidigt beroende av varandra. Uppdelning ska ses som ett tyd

liggörande av modellen.

Kapitel 7 avslutas med att resultatet av studien beskrivs ur ett helhetsin- 

riktat verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Som tidigare påpekats, så är inte det här någon fullständig verksamhets- 

teoretisk analys av skol- och klassrumsverksamheten. Med det datamateri

al som finns, så kommer de mest tydliga reglerna och arbetsfördelningen 

att göras explicit i syfte att vidga förståelsen av elevernas handlingar.

Mediering genom arbetsfördelning

Med arbetsfördelning avses den explicita och implicita organisationen av 

gemenskapen. Arbetsfördelning medierar förhållandet mellan objektet, som 

antas vara lärande av styrteknik, och gemenskapen, i det här fallet klassen.

OBJEKT 
(LÄRANDE AV 
STYRTEKNIK)

ARBETSFÖR
DELNING

Fig 7.2 Det medierande förhållandet mellan gemenskapen, i detta föll 
klassen, och objektet för verksamheten, lärande av styrteknik. Pilarna vi
sar att genom arbetsfördelning i klassen medieras kollektiva förutsättning
ar för lärandet av styrteknik.
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I det följande kommer verksamheten att beskrivas med betoning på hur 

arbetsfördelningen ser ut i klassrummet. Innebörden av medieringen ge

nom arbetsfördelning kan beskrivas som den organisation som följer av 

hur ramarna för verksamheten ser ut lokalt, och de föreställningar och möns

ter som aktörerna har kollektivt. Den ömsesidiga påverkan mellan dem for

mar organiseringen av arbetet.

I förhållandet mellan objektet, som här förutsätts vara lärande av styr

teknik, och organiseringen av arbetet i klassrummet (arbetsfördelningen), 

finns en rad faktorer som påverkar vad som är möjligt att göra. Det är bland 

annat nationella och lokala styrdokument, läromedel, utrustning och loka

ler, tidsramar och lärarens kompetens. Inom ramen för utrymmet att orga

nisera arbetet sätts spelreglerna för eleverna, vilka i sin tur påverkar or

ganiseringen av arbetet. I förhållandet till klassen är några betydelsefulla 

faktorer för hur organiseringen sker: elevernas förutsättningar, antal elev

er, om lärare och elever känner varandra sedan tidigare, lektionernas för

läggning på schemat.

Beskrivning av arbetsfördelningen i klassrummet
Det framgår att det är det datorbaserade simuleringsprogrammet som är 

utgångspunkt för elevernas aktiviteter. Läraren har också gjort uppgifter, 

men deras funktion är att användas som underlag för bedömning av elever

nas prestationer.

Arbetet organiseras med utgångspunkt i att eleverna förutsätts kunna 

jobba självständigt med uppgifterna i inlärningsprogrammet. Läromedlet 
betraktas som självgående, och lärarens inställning är att eleverna borde 

klara av att arbeta med uppgifterna på egen hand. Den fysiska klassrums- 
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miljön är organiserad så att varje elev disponerar en dator på lektionerna 

som möjliggör enskilt arbete.

Som beskrivits i kapitel 6, så är det endast de mest kompetenta eleverna 

som klarar att arbeta självständigt. Läraren säger själv att det bara var de 

”duktigaste”24 eleverna som var självgående. Han säger också att det finns 

”pedagogiska flaskhalsar” i programmet, som innebär att det är svårt för 

eleverna att arbeta själva.

... dom där programmen behöver stöd ifrån läraren hela tiden, det är 
inget... det är klart, dom duktigaste eleverna är självgående... men dom 
flesta gör det inte, utan dom behöver genomgångar. (Ur lärarintervjun)

Det tycks som om läraren kommit till den insikten under kursens gång, 

eller efter den. Det som kom till uttryck under lektionerna var främst att 

läraren successivt slutade tala om för eleverna att han förväntade sig att de 

skulle klara att jobba på egen hand.

Hur arbetsfördelningen och organiseringen av arbetet ser ut är inte en

bart beroende av inlärningsprogrammet, utan också av lärarens uppfattning 
om elevernas förkunskaper. Är de elever på elprogrammet, så förutsätter 

läraren att de klarar att arbeta självständigt. Det blir tydligt när han berättar 

om hur han organiserade kursen för elever som har träteknisk inriktning.

... då utgick jag ifrån att dom här träelevema dom är inte teknikintresse- 
rade och så vidare, alltså måste jag gå in verkligen och stötta dom så att 
säga. Då gjorde jag det, och dom kom förhållandevis långt i det här 
programmet. (Ur lärarintervjun)

Under intervjun blir läraren betänksam över uppläggningen av kursen och 

han säger:

24 Läraren talar om duktiga elever, men jag har valt att benämna dem kompetenta i en 
praktik, vilket innebär ett annat synsätt som innebär att elevens förmåga i ett samman
hang inte enbart sitter i personen utan är beroende av de yttre förutsättningarna och att 
kompetensen varierar mellan olika sammanhang.
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Man kanske borde vara väldigt noggrann i inledningsfasen egentligen, 
att verkligen grundläggande gå igenom i bästa fall strukturen och hur 
man ska bygga upp. Att man tar dom enklaste övningarna. Att man måste 
ha mycket vägledning. (Ur lärarintervjun)

Organiseringen av arbetet på lektionerna innebar att det är främst elever

nas ansvar att be om hjälp. Problemet är att det, enligt eleverna, inte är 

tillåtet att bara fråga hur man gör. Roger säger exempelvis att man måste ha 

gjort något för att kunna fråga.

Eleverna berättar att de inte fick någon introduktion till kursen. Det var 

i princip bara att starta programmet och sätta igång. Lärargenomgångar 

fick eleverna själva begära, men läraren hade också några genomgångar för 

hela klassen inför prov. Fredrik och Roger efterfrågar mer lärargenomgång

ar, men Peter tycker om upplägget som det var. Mattias tycker att det är bra 

att den som behöver hjälp av läraren ber om det själv.

... för att då dom som kan det, dom kan fortsätta att jobba själva då, sen 
kan dom [lärarna] ta en mindre grupp [för genomgång]. (Mattias ur in
tervju 1)

Trots att Roger säger att han behöver mer stöd av läraren, så säger han att 

lärarens genomgångar inte hjälpte honom.

... det är ju värdelöst att sitta och titta på tavlan/.. ./Man förstår ingen
ting./. ../ Jag tror det bästa sättet att lära sig det här programmet det är att 
sitta och hålla på själv egentligen. (Roger ur intervju 2)

Organiseringen av samarbete mellan elever i klassen är helt elevernas sak, 

någon reglering av det sker inte från lärarens sida. I intervjun säger läraren 

att det är ett diskussionsämne. Det handlar om hur man löser problem, och 
då kan det vara bra att ha ett bollplank. Han berättar om sina egna erfaren

heter av motsvarande kurser.

När jag har gått på såna kurser tidigare, så sitter man ofta två och två. / 
.../ man har någon att diskutera med, det tror jag är viktigt alltså/.../ 
Sitter man ensam så är det väldigt lätt att man låser sig, man fattar inte 
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en detalj, och så är man helt bortspolad. Man fastnar i en detalj, och så 
rasar det andra. Är man två stycken, så är det lättare att prata med varan
dra. (Ur lärarintervjun)

Läraren tycker att det är viktigt att samarbeta, men i den här kursen är det 

elevernas sak om de väljer att samarbeta, och vem de samarbetar med. 

Eleverna säger att de vanligtvis samarbetar två och två på lektionerna och 

det samarbetet styrs då mer eller mindre av lärarna.

Läromedlets uppgifter utgör grunden för att iscensätta elevernas lär

ande av styrteknik i den här lärandepraktiken. Först ska inlärningsprogram- 

mets uppgifter med de virtuella simuleringarna lösas. Därefter får de elever 

som hinner, extra uppgifter som tilldelas av läraren. Laborationer med fy

siska simuleringsmodeller, som finns i ett annat rum, tillhör dessa extra 

uppgifter.

Vem som får laborera med de fysiska modellerna avgörs, enligt läraren, 

av hur snabba eleverna är med de virtuella laborationerna i inlärningspro- 

grammet, eftersom antalet fysiska modeller är begränsat. Det är de ”dukti

gaste” eleverna som är snabbast, och läraren tror att effekten av att de fick 

laborera med de fysiska modellerna blev en bekräftelse på att dom kunde 

det där.

Dom såg att det dom kunde där, kunde dom lika bra här, så att det kan
ske ökade självförtroendet också, möjligtvis. (Ur lärarintervjun)

Peter berättar att han gjort många uppgifter, de flesta fanns i läromedlet, 

men han gjorde också uppgifter med fysisk laborationsutrustning, som man 
kunde styra via datorprogram. Även Fredrik och Mattias fick laborera med 

den fysiska hiss- och kulsorterarmodellen. Det var bara Roger som inte 

fick den möjligheten, eftersom han aldrig kvalificerade sig genom att först 

klara de virtuella simuleringarna.

Framförallt Roger och Fredrik uttrycker att de har ett behov att se att 

något ”händer i verkligheten” när de programmerar. De upplever inte de 
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virtuella simuleringsmodellerna som verkliga. Roger menar också att han 

skulle förstå bättre om läraren visar hur det fungerar i en fysisk modell, när 

han går igenom någon övning på tavlan.

... ett stort plus skulle ju vara./.../ att ha en modell av hissen, och medan 
han [läraren] visar på tavlan, så visar han hur hissen går. Men det kan
ske är så här./.. ./jag skulle personligen ha lättare om jag såg hur hissen, 
de kanske är psykiskt liksom, men jag tycker det skulle va bättre. (Ro
ger ur intervju 1)

Ett problem med fysisk laborationsutrustning är att den kräver en fast rums

lig placering till skillnad från de virtuella, som finns tillgängliga på alla 

skolans datorer och som eleverna dessutom har möjlighet att ta hem pro

gramvaran till. Det finns sällan hela klassuppsättningar av fysisk labora

tionsutrustning, så att alla elever kan laborera samtidigt. Dessutom kräver 

sådan utrustning underhåll, medan de virtuella simuleringsmodellerna inte 

kan gå sönder. Problem med tillgängligheten för inlärningsprogrammet 

uppstår istället när datanätverket inte fungerar, vilket det gjorde under en 

del av höstterminen, men även vid något enstaka tillfälle under våren.

Läraren säger att han hade ambitionen att fler elever skulle hinna labo

rera med de fysiska simuleringsmodellerna, men det hanns inte med. Ett 

problem är också att det finns fysiska laborationsutrustningar på skolan 

som inte fungerar. Läraren benämner dem som ”museiföremål”. För att ha 

möjlighet att köra igång utrustningen, så tänker han nästa läsår ta några 

”duktiga” elever till hjälp.

Vad som är möjligt  för eleverna att lära sig i kursen begränsas förutom 

av de faktorer som framkommit enligt fig 6.9 också av lärarens kompetens 

inom området. Läraren menar att det som står i kursplanen Avancerad styr

teknik är ”otroligt avancerat./.../ målen ligger här uppe och verkligheten 

befinner sig här nere”. Läraren anser att det är mer som en högskolekurs, ja 

mer avancerad än den han själv gick på högskolan för inte alltför länge 
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sedan. Den högskolekursen leddes av en professionell programmerare, som 

efter kursens slut konstaterade att “nu kan ni tillräckligt för att gå ut och 

jobba”. Läraren säger att han “är väl mogen att klara av den här kursen om 

ett par år möjligtvis”. (Citaten är hämtade ur lärarintervjun)

... problemet med såna här utbildningar, alltså såna här när man befin
ner sig på en avancerad nivå, är bristen på fortbildning. (Ur lärarinter
vjun)

Att hänga med i den tekniska utvecklingen är ett problem som tynger lära

ren och som han återkommer till vid flera tillfällen under intervjun.

Det förklarar också att kursplanen i Avancerad styrteknik inte används 

aktivt för det som sker i klassrummet, utan det blir det som är möjligt att 

uppnå med de lokala förutsättningarna som blir kursens mål. Ingen av 

eleverna nämner, eller verkar vara medvetna om innehållet i kursplanen 

eller betygskriterier för kursen25.

Arbetsfördelningen grundar sig också i att läraren har som uppgift att 

bedöma elevernas arbete. Under lektionerna kontrollerar läraren att en upp

gift är klar genom att eleverna visar resultatet; det som händer när pro

grammeringen körs i simuleringsmodellen i inlärningsprogrammet. Syftet 

med kontrollerna är oklart, men det verkar huvudsakligen vara en funk

tionskontroll. Eleverna vet inte om deras arbete på lektionerna ingår i be

dömningen. Uppfattningen är att den huvudsakliga bedömningen av deras 

arbete sker via särskilda provtillfällen, och med särskilda provuppgifter. 

Uppgifterna har olika betygssteg; om eleverna klarar en godkänduppgift, 
så prickas de av som godkända på det kursmomentet. Därefter kan eleven 

välja att göra en väl godkänduppgift. Mycket väl godkänduppgiften i Graf- 

cetprogrammering, som läraren kallar ”tvåkuleproblemet”, ritar han upp på 

ett konferensblock under lektionstid, och går personligen runt bland elever-

25 Det som eleverna har uttryckt i fråga om bedömning och bedömningsgrunder, 
någon noggrannare utredning har inte gjorts.
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na och uppmanar dem att göra uppgiften. Det framgår inte tydligt om lära

ren uppmanar samtliga elever, eller om läraren gör någon urskiljning.

Läraren: Det är någonting att fundera över om ni vill.

(Läraren syftar till MVG uppgiften)

Peter: Va? Men jag är inte klar.

Läraren: Nä, nä, men alltså, om du vill bita i någonting. Klarar ni den 
själva, då är det klart flaggning för MVG. Lite svår är den, men det går 
visst att lösa.

Ingrid: Får jag fråga en sak? Om ni frågar mycket, och så, får ni sämre 
betyg då?

Peter: Ingen aning, för jag har inte fått något betyg ännu.

Tom [som sitter till höger om Peter]: Man får ett högre betyg om man är 
mer självständig.

En stund senare återkommer läraren till Peter.

Läraren: Försök med tvåkuleproblemet

Peter: Nä!

Läraren: Va! Nää! Va!

Peter: Nej men det är ju buslätt (Peter fortsätter ett samtal med Frank, 
utan att svara läraren).

Läraren: Du som är så intelligent och duktig. Du ska väl ta en extraöv- 
ning som vanligt?

(Videoobservation, mellan sekvens 2 och 3)

Peter och Frank löser senare MVG-uppgiften och Peter säger i intervjun att 

just den uppgiften var ”rolig som sjutton”. Läraren betonar också i inter

vjun att det var tre elever i klassen som klarade av “ett ganska svårt pro

blem utan hjälp av mig”, med syftning till MVG-uppgiften.

På nåt vis så klarade dom ju av det där, vad ska vi säga dubbelkulepro- 
blemet, så att säga. Nej, men när det är två kulor ligger i och dom ska 
göra om samma sak en gång till. Det klara dom ju av alldeles själva, 



162 Lärande simulering eller simulerat lärande?

alltså. Och att dom kunde hitta fel och så vidare innan dom kom fram till 
den där övningen. Så att de, de måste jag säga, det är jag väldigt över
raskad och glad över att dom gjorde, alltså. (Ur lärarintervjun)

För att få insikt i vad som avgör hur elevernas prestationer bedöms, så kan 

betygskriterierna i kursplanerna vara en ledtråd. En snabb översikt över 

kriterierna i kursplanerna visar att det finns enhetliga formuleringarna för 

kriterierna kopplade till betygsnivå26. De som ligger till grund för den här 

sammanställningen bygger på Skolverkets (2003) Betygskriterier för äm

net Styrteknik. Det finns en ökande kravnivå för de olika betygen beroende 

på kursens nivå i kurshierarkin27.

Godkänd

Eleven utför med handledning arbetsuppgifter.

Eleven hanterar verktyg och övrig utrustning på ett godtagbart sätt

Eleven redovisar säkerhetsriskerna i sammanhanget.

Eleven använder datorbaserad styrutrustning.

Eleven beskriver komponenters och utrustningars grundläggande kon
struktion och funktion.

Eleven söker de fakta som behövs för tillämpningar i arbetsuppgifterna.

Eleven är medveten om säkerhetsriskerna

Eleven tar hänsyn till kvalitet.

Väl godkänd

Eleven utför på egen hand arbetsuppgifter och

Eleven väljer själv arbetsmetoder och verktyg

Eleven bedömer själv resultatet.

26 Betygskriterierna har olika formuleringar beroende på inriktning inom samma pro
gram och varierar mellan yrkesprogrammen.

27 Med kurshierarki avses att ämnena är uppdelade i ett antal kurser, som mer eller 
mindre bygger på varandra, en A-kurs ska ligga till grund för en kurs på B-nivå. Se 
även kapitel 2: Bakgrund.
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Eleven hanterar verktyg/instrument och övrig utrustning med omsorg 
och säkerhet.

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar 
denna i olika arbetsuppgifter och situationer.

Eleven ser orsakssamband och helheter.

Mycket väl godkänd

Eleven utför sina arbetsuppgifter på ett närmast yrkesmässigt sätt, med 
noggrannhet och omsorg och når snabbt avsett resultat.

Eleven ger förslag till olycksfallsförebyggande åtgärder

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen.

Eleven visar god förmåga att se orsakssamband och helheter även i 
komplexa situationer.

Eleven analyserar och bedömer resultatet.

Eleven upptäcker risker och ger förslag till åtgärder för att förebygga 
skador på person, egendom och miljö.

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och olycksfallsföre
byggande, når snabbt avsett resultat och väljer därvid komponenter och 
utrustning med hänsyn till funktion, tillgänglighet och ekonomi. (Sam
manställning av betygskriterier för olika kurser i ämnet Styrteknik. For
muleringarna är hämtade ur Skolverkets kursplaner 2003)

För att bättre förstå elevernas och lärarens ageranden så behövs en över

siktlig bild av bedömningsgrunden, betygskriterierna28. Den bild som fram

träder ur jämförelsen av betygsstegen är främst graden av självständighet 

och analysförmåga. Ju självständigare eleven agerar och ju mer analytisk 
och kreativ29 eleven är, desto högre betyg ska ges.

Till de nationella betygskriterier kommer lokala uttolkningar och kom

pletterande lokala styrdokument som berör bedömningen av eleverna och 

28 Jag är medveten om att det som står i betygskriterierna inte är det som till fullo styr 
bedömningen av eleverna, men jag tar det som en utgångspunkt..

29 Kreativ = skapande, nydanande, produktiv (Norstedts ordbok online 2003)
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hur arbetsfördelningen kom att se ut i Styrteknikkursen. På undersöknings- 

skolan finns ett lokalt styrdokument där det står att:

”Det är kunskapsmålen för kursen som ska styra tiden inte tvärtom.” 

Eleven har rätt till individuell hjälp ”som erfordras för betyget lägst god

känt”.

Det står också att ”varje karaktärsämneslärare har en tilldelad resurs i 
sitt tjänsteunderlag för att kunna erbjuda riktat stöd till de elever som av 
någon anledning har svårt att följa undervisningen” (Ur lokalt styrdoku
ment)

Dessa skrivningar betonas starkt i dokumentet och särskilt elevens rätt att 

få hjälp för betyget godkänt. Frågan är hur avgörande elevens rätt att få 

hjälp att bli godkänd är i förhållande till ämneskunskapen som betygskri

terierna fastställer? Datamaterialet i den här studien säger inte så mycket 

om det, frågan förblir öppen, men Rogers kommentar att han blev godkänd 

på grund av att det inte fanns tid för fler prov, kan vittna om att rätten att få 

godkänd står i motsättning till lärandekravet av ämneskunskaperna. Men 

det är svårt att definiera vad som krävs för att få godkänt i kursen utifrån 

betygskriterierna, det är en tolkningsfråga. Vad innebär handledning? Vad 

innebär det att hantera verktyg på ett godtagbart sätt? Vad innebär det att 

redovisa och beskriva?

I slutet av terminen koncentrerar läraren resurserna på de elever som 

ännu inte var godkända.

Alla klarade kursen. Och dom som.../.../ Jag hade nåra.../.../ Jag gjorde 
olika prov där dom fick utföra viss programmering och så vidare. Och 
dom som inte hade gjort, dom kom självmant och så då/.../jag behövde 
aldrig tjata, det var ju roligt faktiskt. (Ur lärarintervjun)

Läraren säger att ”det vart lite rumphugget, kursen, så att säga”. Efter en 

period av miljöpraktik, i slutet av terminen, var meningen att eleverna skulle 

få laborera mer med de fysiska modellerna, men det ställdes in av läraren 
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som istället använde lektionerna för de elever som inte klarat proven, eller 

missat proven. De elever i studien som klarat proven, uttryckte besvikelse 

över att lektionerna ställdes in, eftersom de hade sett fram emot att få labo

rera med de fysiska modellerna då.

Mediering genom regler
Reglerna medierar förhållandet mellan subjekten, eleverna i den här stu

dien, och gemenskapen, klassen. Med regler avses regler, normer och kon

ventioner som finns i gemenskapen.

Fig 7.3 Det medierande förhållandet mellan gemenskapen, klassen, och 
de enskilda eleverna sker genom regler för verksamheten. Pilarna visar att 
genom regler i klassen sätts normer för det som sker i klassrummet, men 
även att eleverna genom sitt agerande påverkar dessa regler.

Här lyfts några exempel på regler som finns i det här klassrummet, utan att 

göra anspråk på någon fullständighet. Innebörden av att lyfta fram regler 

som påverkar förhållandet mellan den enskilde eleven och gemenskapen 

(klassen) är att tydligare kunna se hur normer och maktstrukturer kommer 
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till uttryck, och hur dessa kan inverka på vad som är möjligt att lära sig i 

den här formen av lärandepraktik.

Beskrivning av regler i klassrummet
Som framgår av beskrivningen hittills, så finns det en grundregel om att 

arbetet ska vara enskilt och självständigt. Det är förankrat även hos elever

na, som uttrycker att man ska helst kunna lösa uppgifterna på egen hand. 

Det elever menar med att lösa en uppgift på egen hand är inte detsamma 

som att inte få hjälp av klasskamrater, snarare är det att inte be läraren om 

hjälp. Eleverna tycker att det är värdefullt att samarbeta, och det verkar 

inte som om de uppfattar att de inte löser uppgifterna på egen hand när de 

löser dem tillsammans med andra elever. På proven är de medvetna om att 

de ska lösa uppgifterna själva, men det verkar som om en viss hjälp även på 

prov är inofficiellttillåtet.

Vilka de vill samarbeta med bestämmer eleverna själva. Vissa elever 

samarbetar hela tiden, som Fredrik och Mattias, vars samarbete är så tätt att 

de inte släpper in andra elever i klassen. Andra elever samarbetar när de har 

fastnat på en uppgift och behöver hjälp, och när de råkar arbeta med samma 
uppgift, som exempelvis Peter och Frank. Peter säger särskilt att han upp

skattar att få välja vilka han vill samarbeta med, så att han kan arbeta mer 

flexibelt. Roger sitter för det mesta själv, vilket han förklarar med att det 

inte är någon som vill samarbeta med honom, eftersom han inte gör något.

När eleverna behöver hjälp, så säger de att de tycker att det är bra att 

utgå från lösningen. De lär sig genom att kopiera lösningen och att försöka 

förstå med utgångspunkt i den. Ofta är det klasskamraters lösningar man 

tar till, men även läraren brukar ge lösningen till eleverna, som sista utväg 

när andra ledtrådar inte räcker, för att eleverna ska kunna lösa uppgiften.
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De elever som kommer först till uppgiften, är i regel de mest kompeten

ta eleverna, de ”duktiga” eleverna, som tolkar och löser den. De får då, 

tillsammans med läraren, ett tolkningsföreträde på hur uppgiften ska lösas, 

och deras lösningar sprider sig genom klassrummet. Deras lösningar kan 

skilja sig från lärarens, och de kan därför fungera som diskussionspartners 

även för läraren om hur olika problem kan lösas.

Det finns utrymme för att tolka uppgifterna relativt fritt. Något absolut 

facit finns inte, utan det är tillåtet att se och lösa problem på olika sätt. 

Däremot så sker det ingen gemensam analys av hur man kan lösa uppgif

terna på varierande sätt i klassen. Det verkar som om det är funktionen som 

är det viktiga, analysen får eleverna göra själva, och den förmår endast de 

mest kompetenta eleverna göra.

Är det som sker i klassrummet en eller flera 
verksamheter?

Frågan är om det som sker i klassrummet och verksamheten, enligt verk

samhetsteori, sammanfaller eller om det förekommer flera verksamheter i 

klassrummet? För att elever och lärare ska anses agera inom samma verk

samhet krävs att deras objekt är gemensamt. Om grundantagandet är att 

lärande av programmerbara styrsystem är objekt för verksamheten, så kan 

elevernas handlingar tydliggöra om det är deras motiv. För det ändamålet 
har jag utformat en tabell (fig. 7.4) för strukturering av datamaterialet. Ta

bellen har sitt ursprung i Leontievs definitioner av olika verksamhetsnivåer 

(Kuutti 1996; Leontiev 1978). I figuren ges exempel på hur eleverna agerar 

i den här lärandepraktikens verksamhetsnivåer.

Handlingar är medvetna och när de lärs (approprieras) av eleven, så 

automatiseras de (operationaliseras). Som exempel kan man jämföra att 

lära sig programmera, med att lära sig ett nytt språk. När beteckningar och 
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symboler för programmeringsspråket är operationaliserat, innebär det att 

den som agerar ”automatiskt” vet vad som avses med symbolerna, utan att 

behöva tänka efter. När sedan en ny programmeringsterm, eller ett nytt sätt 

att programmera, ska läras, så blir det en medveten handling igen, till dess 
att det nya har ”automatiserats” av eleven. Även fysiska handlingar opera- 

tionaliseras när de sker utan att vara medvetna. Ett exempel är att lära sig 

var bokstäverna finns på tangentbordet för att skriva flytande text utan att 

reflektera över var fingrarna ska placeras.

Sammanställningen enligt fig. 7.4 indikerar att det är tveksamt om alla 

elever i studien deltar i verksamheten med motivet är att lära sig att pro

grammera styrsystem.

Peters handlingar, ser ut att helt sammanfalla med lärandeverksamhe- 

ten, både när det gäller ämnesinnehållet och kursens utformning. Han är en 

av klassens ”duktiga” elever och gynnas i den här fria och självständiga 

utformningen av lärandepraktiken. Han är på alla sätt en mycket kompe
tent deltagare, och satsar på att få högsta betyg. Även Fredrik och Mattias 

kan sägas ha lärande som motiv för sina handlingar. Det kan skönjas en 
nyansskillnad mellan deras inställning till bedömningen, där Fredrik är ut

talat inriktad på att ta ett högre betyg än godkänt, och det driver också 

honom att arbeta med programmet hemma, medan Mattias inte har betyget 

som drivkraft, utan han är mer intresserad av problemlösning.
Roger har tidigt deklarerat att han inte är motiverad, och det har fram

gått i resultatpresentationen att han inte heller är tillräckligt kompetent för 
den här praktiken. Under lektionerna känns det mycket obekvämt för ho

nom att inte förstå innehållet, och han ”protesterar” högt och argumenterar 

för att det är dumt och onödigt att lära sig att programmera. Han lägger 

skulden på sig själv, han skulle kunna om han ville, och om han ansträngde 

sig. Men det skulle innebära en avsevärd arbetsbörda, och dessutom en risk
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Nivåen/Elever: Roger: Fredrik: Mattias: Peter

Verksamheten
Vilket motiv 
finns för 
verksamheten?

Att få 
godkänt betyg, 
(med minsta 
möjliga an
strängning)

Att få bra 
betyg, (mer än 
G) Att lära sig 
programmera 
och styra med 
PLC.

Att klara kursen 
och lära sig 
något som kan 
vara bra att ha i 
arbetslivet.

Intresserad av 
både ämne 
och arbetssätt. 
Att få högsta 
betyg.

Handlingar
Vad är målet 
(intentionen) 
med 
handlingen?

Att klara proven. 
Agerar så att 
han precis gör 
tillräckligt för 
att navigera i 
skolsystemet till 
godkänt betyg.

Kopiering av 
lärarens och 
klasskamraters 
lösning.

Att lösa uppgifter. 
Att förstå hur 
man program
merar. Klara 
proven är en 
drivkraft att 
förstå.

Penna och 
papper. 
Trial-and-error. 
Samarbete med 
Mattias. Hjälp 
av läraren 
Kopiering av 
lärarens 
lösning

Att lösa uppgifter. 
Problemlösning. 
Förstå program- 
meringssättet.

Penna och 
papper. 
Trial-and-error. 
Söka svar.
Samarbete med 
Fredrik. Hjälp 
av läraren 
Kopiering av 
lärarens 
lösning

Att lösa uppgifter 
snabbt.
Problemlösning. 
Förstå program- 
meringssättet. 
Klara proven.

Självständigt 
utforskande. 
Samarbete med 
andra elever.
Repetera för att 
nöta in program
språk. Effektiv. 
Egna problem
lösningar. Analys 
av lösning. Förstå 
sambandet mellan 
programmering 
och simulering.

Operationer
Hur genomförs 
(operationaliser- 
as) handlingen?

Tveksamt om 
någon 
automatisering 
sker.

En viss grad av 
operationalisering 
sker, men på 
nybörjamivå.

En viss grad av 
operationalisering 
sker, ej flytande, 
och ej på 
nybörjamivå.

Har automatiserat 
PLC- instruktion 
helt. Andra 
programmerings- 
sätt mer har 
operationaliserats 
till en viss grad.

Fig. 7.4 Sammanställning av verksamhetsnivåer och olika aktörer enliigt 
verksamhetsteori.

att han inte ändå skulle få med än godkänt. Han behöver ett högre betyg än 

godkänt för att höja sin genomsnittliga betygspoäng. Det är nog inte fel att 

anta att han gör en bedömning av arbetsinsats och utfall, och bedömer att 

han kanske trots allt kan klara kursen utan att anstränga sig alltför mycket, 
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med hjälp av andra. Genom att precis göra det som han vet krävs av honom 

för att få godkänt tänker han ändå klara kursen. Han visar därmed att han är 

mycket skolkompetent.

Genom att analysera elevernas motiv till att delta i klassrumsaktivite- 

tema, så verkar det som om styrtekniksverksamheten, att lära sig program

mera styrsystem, och bedömningsverksamheten, är delvis två olika verk

samhetssystem. De sammanfaller, och kan vara sinsemellan motiverande, 

om eleven är motiverad för ämneskunskapsinnehållet. Frågan är hur eleven 

blir motiverad att lära sig kunskapsinnehållet? I det här fallet verkar det 

bero på hur kompetent eleven är i ämnet, och andra förutsättningar för att 

få tillgång till lärandepraktiken, sedan tidigare.

Andra frågor som uppstår är vad Roger (och andra elever i hans situa

tion) egentligen lär sig?

När det gäller Styrteknik, så är det ämneskunskaperna i den aktuella 

kursen som är det avsedda lärandet, och det skulle vara intressant att också 

se vad som är innehållet i det indirekta lärandet.

En annan fråga är vad som sker med de elever som får godkänt, enbart 

för att de ska bedömas. Vad lär sig eleverna genom att bedömas, när de inte 

har haft några reella chanser att kunna delta i lärandepraktiken.

Sammanfattning och slutsatser kapitel 7
I det här kapitlet, har jag genom att använda verksamhetsteori som struktu
rerande redskap, vidgat analysobjektet till verksamheten. Jag utgick från 

att verksamhetens objekt borde vara lärande av Avancerad styrteknik, ef

tersom den aktuella kursen handlar om det. Jag utgick också från att klas

sen och gemenskapen var densamma, samt att verksamheten definieras ut

ifrån klassrumsaktivitetema. Genom att analysera elevernas interaktion med 
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det datorbaserade inlärningsprogrammet, så fann jag i kapitel 6 att inlär- 

ningsprogrammets design är endast transparent för de allra duktigaste 
eleverna. Ämnesinnehållet förblir dolt för de flesta eleverna, även om de 

lär sig hantera programmet, så förmår de inte att på egen hand se samban

det mellan programmeringen och simuleringen i de virtuella modellerna i 

programmet.

I klassrummet gäller arbetsfördelningen att eleverna ska klara att arbeta 

självständigt i läromedlet. Behöver eleverna hjälp så frågar de, men elever

na upplever att de först måste ha gjort något. Lärarens uttalade inställning 

om att eleverna förväntas klara inlärningsprogrammet på egen hand har 

förmodligen bidragit till att eleverna anser att de inte kan fråga hur de gör.

De kompetenta eleverna i den här formen av lärandepraktik känner att 

den är stimulerande eftersom de klarar att arbeta självständigt och att de ser 

uppgifterna som utmaningar som är möjliga för dem att klara. Klarar man 

inte att lösa uppgifterna på egen hand, så erbjuder inte den här lärmiljön 

särskilt mycket mer än att kopiera lösningen på uppgifterna. Det tycker 

eleverna är bra, som utgångspunkt för att analysera lösningen, men ibland 
kopierar man lösningen utan att förstå.

I slutet av kursen så reserverades lektionerna för de elever som det inte 

fanns underlag för att godkänna. Det kan delvis bero på att det finns ett 

lokalt styrdokument som säger att eleven har rätt att få hjälp till godkänt 

betyg.

Samarbetet i klassen reglerades av eleverna själva. Några elever jobba

de med mer fasta samarbetspartners och andra bytte samarbetspartners be

roende på vilken uppgift som var aktuell och några elever jobbade själva. 

Peter, som är den mest kompetente eleven i den här studien, gillar den här 

formen av fritt samarbete eftersom han slipper sitta och vänta på andra, 

långsammare elever, och han kan själv hoppa mellan uppgifterna och då 
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välja samarbetspartner. Eftersom han är mycket kompetent, så är han en 

attraktiv samarbetspartner, och han jobbar mest med Frank, och som också 

tillhör de mest kompetenta i klassen. Roger däremot har inte så mycket att 

erbjuda igen, så det är ingen som vill samarbeta med honom, men han får 

hjälp av klasskompisar, kanske främst av Erik, som han samarbetar med i 

andra kurser. Eleverna säger att de helst samarbetar med någon som ligger 

på samma nivå.

Det verkar som om en effekt av det självvalda samarbetet i klassen är 

att maktstrukturerna får fritt spelrum. Det innebär att de som är kompetenta 

har möjlighet att samarbeta med många olika elever, eftersom de har mycket 

att erbjuda. Slutsatsen är att den här formen av lärandepraktik gynnar de 

mest kompetenta eleverna i det aktuella ämnet.

Under studien så uppstod allt större tveksamhet om klassrumsaktivite- 

ten är en och samma verksamhet, om verksamheten konstitueras med ut

gångspunkt i att objektet för den ska vara detsamma för alla deltagare. Ge

nom att analysera handlingarna med hjälp av Leontievs handlingsnivåer 

stod det klart att det förekommer två parallella verksamheter, en vars ob

jekt är lärande av styrteknik, och en vars objekt är bedömning. I klassrum

met finns det tydliga avgränsningar för aktiviteter som handlar om bedöm

ning och betyg, med särskilda provtillfällen och särskilda provuppgifter. 

Det verkar som om dessa båda verksamheter sammanfaller i elevernas motiv 

för de elever som satsar på ett högre betyg än godkänt.

Det ligger inte inom den här studiens ram att definiera vad som uppfat
tas ligga till grund för betyget godkänt, men möjligtvis kan godkänt jäm

ställas med allmänt skolkompetent, vad kunskapsinnehållet ur ämnesper- 

spektiv innebär är oklart. Det behöver inte strida mot betygskriterierna i 

ämnet, som innehåller en mängd begrepp som är tolkningsbara. Undersök-
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ningsskolans målsättning att ge alla elever rätt till godkänt betyg, och lära

rens ansvar för det, kan också påverka hur bedömningen sker.

Det kan antas att eleverna är medvetna om de grundläggande skillnader 

i bedömningskriterierna. Vilka synbara konsekvenser har de för elevernas 

agerande och arbetsfördelningen i klassrummet? I det här klassrummet ver

kar arbetsfördelningen grunda sig på den kompetens som krävs för betyget 

MVG snarare än för betyget G.
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Kapitel 8: Yrke, skola, fritid och framtid
I resultatpresentationen har analysenheten ändrats för att på så sätt vidga 

förståelsen av handlingarna i studiens lärandepraktik. I kapitel 6 presente

rades interaktionen mellan elev och inlärningsprogrammet, medieringen 

via redskap och i kapitel 7 var fokus satt på klassrumsaktiviteten, den kol
lektiva medieringen, där verksamhetsteori blev analysredskap.

Här i kapitlet 8 läggs ett vidare sammanhang i syfte att ge ökad förståel

se för elevernas agerande i klassrummet. Finns det ett samband mellan elev

ers fritid, erfarenheter av yrkesliv och motivet till elevers handlingar i den 

lärandepratik som studeras? Hur förhåller sig den här formen av lärande

praktik till yrkets praktiker, och till andra lärandepraktiker? Hur ser elever
na på skolan och fritiden? Är det skilda världar eller vilka beröringspunkter 

finns det?

Gymnasial yrkesutbildning befinner sig någonstans mellan skola, yr

kesliv och högskola. Den gymnasiala yrkesutbildningen har varit utsatt för 

genomgripande förändringar i och med gymnasiereformen 199130. Ordet 

yrkesutbildning har ersatts av yrkesförberedande utbildning och det beteck

nar också den förskjutning som skett, från att ha yrkeslivet som avnämare, 

till att alltmer vara även högskoleförberedande. I den senaste gymnasie

reformen kom alla yrkesinriktade program också att ge eleverna en grund
läggande högskolebehörighet. Uppdraget att utbilda elever som ska gå vi

dare i det akademiska skolsystemet blir alltmer synligt31. Inom yrkeslivet 

har den tekniska utvecklingen förändrat arbetets innehåll till att mer handla 

om att hantera redskap, teknisk utrustning som exempelvis datorer, än att 
arbeta manuellt.

30 Se en mer utförlig beskrivning i kapitel 2: Bakgrund.

31 Allt fler högskolemöjligheter erbjuds elever från yrkesprogrammen i och med Yr
keshögskolornas inrättande.
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Simuleringspraktiken i styrteknik - en 
lärandepraktik mellan skola och yrkesliv

Styrteknik är ett ämne som består av ett antal kurser, där Avancerad styr

teknik är en valbar kurs. Den finns inte med som obligatorisk i något gym- 

nasieprogram. På undersökningsskolan, så erbjuds kursen till alla elever 

genom det Individuella valet32. Det förklarar varför eleverna som går kur

sen kommer från olika inriktningar av elprogrammet. Nästan alla elever 

går Automationsinriktningen, och det beror på att klassläraren har rekom

menderat dem att välja Avancerad styrteknik. “Det är väl meningen att den 

här kursen ska kunna gå in och stärka hans [klasslärarens] profil”, säger 

Sven, läraren i styrteknikkursen. Sven menar att det avspeglar sig på elev

ernas inställning till kursen att den ligger på individuella valet. Han menar 

att elevernas inställning till individuella valet är att det inte är så viktigt för 

utbildningen, och att de främst väljer något som de tycker är roligt.

Man kan välja körkort steori, eller man kan göra nånting annat, eller man 
kan välja bollspel eller vad som helst/.../ det här individuella valet de är 
nånting man gör så här vid sidan om, kanske, för att dom tycker att det 
är roligt. (Ur lärarintervjun)

Den inställningen ger inte eleverna i studien belägg för. Ingen av dem ver

kar ointresserade av kursen på grund av att den ligger på det individuella 

valet. Däremot ligger kursen sist på den längsta skoldagen i veckan. Det är 

ett långt lektionspass på drygt två timmar vilket eleverna menar påverkar 

deras koncentrationsförmåga.

Läraren Sven är mycket intresserad av ämnet styrteknik och berättar om 

kurser han utvecklat och genomfört. Kurserna har också lockat elever från 

naturvetenskapliga programmet (NV), som finns på samma skola. När kur

32 Alla nationella gymnasieprogram har ett individuellt val som omfattar 300 gymna- 
siepoäng (Skolverket 2003)
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serna till det individuella valet presenterades för alla elever på skolan, “då 

var det nästan från den sidan [NV-programmet] som dom var mest intres

serade”, berättar Sven. Det är första gången i så fall som elever från NV- 

programmet väljer kurser från elprogrammet.

Styrtekniken kan betraktas som en kurs med abstrakt innehåll, med sym

boltolkning och programmeringsspråk, i skolsammanhang. Förmodligen 

är den än mer abstrakt i förhållande till yrkets praktiker för eleverna. För att 

förstå simuleringspraktiken i ett yrkessammanhang måste eleverna först 

kunna tolka symboler och förstå programmeringen, och sedan krävs en för

måga att överföra det de gör i skolan till olika yrkessammanhang. För att 

kunna översätta symboler till det konkreta i yrkeslivet, krävs även erfaren

heter av hur processer ”ser ut” i autentiska sammanhang. Det innebär att gå 

ytterligare ett led i översättningen från den praktik som sker i skolan.

Vad ska eleverna lära sig av kursen?
Enligt läraren är det centrala i kursen att förstå:

... hur PLC arbetar, hur man kan läsa ett program, och hur man förstår 
hur dom här yttre och inre delarna fungerar. Ut- och ingångar, hur dom 
fungerar. Det beror på hur man tänker sig, antingen kan man jobba som 
programmerare, men det kanske inte... det var väl nåra, jag vet inte. 
Från förra kursen var det väl en eller två personer som fick jobb på det 
här på nåt vis... Jag tror att industrin menar att man ska kunna, inte att 
man programmerar, men man ska kunna felsöka på anläggningen, ska 
kunna se i programmet vad som händer, vad som är fel nånstans. Att 
man ser strukturen, att det finns en struktur på programmet och att man 
kan logiskt sett hitta fel, var de uppstår nånstans. (Ur lärarintervjun)

I lärarens beskrivning är det de yrkesinriktade kunskaperna som är centrala 

i kursen Avancerad styrteknik: att känna till uppbyggnaden och funktionen 
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i Programmerbara styrsystem, PLC, och att se logiken för att kunna felsöka 

på anläggningar. Samtidigt erbjuder kursen också spetskompetens, elever 

kan få jobb som programmerare av liknande styrsystem efter kursen.

Elevernas erfarenheter av yrkets praktiker
Eleverna har under studien varit på miljöpraktik på företag. Här presente

ras deras syn på styrteknikkursen i förhållande till deras erfarenheter av 

yrkets praktiker

Roger
Roger menar att styrteknik handlar om så mycket annat än programmering. 

Han berättar att han på den senaste miljöpraktiken, har sett ”allting styrs 

med datorer”, men att det är ”på ett annat sätt” jämfört med i skolan.

Om man har en larmdator också, om till exempel en fläkt stannar, då 
larmar det på datorn nere i kontoret /.../ Så allting är ju kopplat via ett 
nätverk. (Roger ur intervju 2)

Roger säger att hans jobb blir att felsöka och reparera felen som larmas via 

datorn. Han markerar att det inte innebär att gå in i programmeringen, utan 

att kunna se i datorn var felet ligger i anläggningen, och att reparera utrust

ningen. Roger är kritisk till att man inte tränar på att reparera i skolan, där 

handlar det bara om att ”montera nytt, optimera och ställa in”. Det är bara 

när det blir något fel i övningarna som man får träna på felsökning.

... det är ingen lektion i hur man lagar grejer, eller... Allt är bara hur 
man monterar nytt och har nya grejer, aldrig hur man lagar! Det är ju det 
man gör ute, när man är servicetekniker. (Roger ur intervju 1)

Roger är övertygad om att han vill jobba med fastighetsautomation, och 

därför vill han lära sig det han kan ha nytta av som fastighetstekniker. Han 
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sätter sin referensram till de yrkespraktiker han mött främst genom miljö

praktiken.

I och med att jag inte har kommit i kontakt med det [programmering] i 
yrkeslivet, så känns det så onödigt att lära sig det. (Roger ur intervju 2)

Som framkommit tidigare, så tycker han att den form av datorbaserad si- 

muleringspraktik som han haft i automationsämnet har varit ”jättekul”, till 

skillnad från programmeringen. Det var enklare, vilket kan bero på att den 

lärandepraktiken ligger närmare hans yrkesområde, fastighetsautomation.

Roger säger att han lika gärna kunde ha valt ämnet svets på individuella 

valet, eftersom han skulle ha haft större nytta av det i sin yrkesutövning. 

Han menar att han kommer att lära sig det mesta ute på arbetsplatserna, men 

han har i alla fall fått en grund i skolan ”så man vet vad dom snackar om”.

Fredrik
Fredrik har också erfarenheter från miljöpraktiken av hur datorer används 

för fastighetsautomation ute på företag. Fredrik har vid det andra intervju

tillfället varit på den sista miljöpraktiken och han berättar om sina erfaren

heter. Det var en som jobbade på företaget, som var elev på samma skola 

förra året, som visade hur man kunde styra all ventilation, värme och belys

ning från en dator i ett rum.

Man kan gå in där [i datorrummet] och kolla. Det sker ju automatiskt, 
det är ju färdiga inställningar på alla dom här apparatskåpen. Men man 
kan gå in från datorn och ändra alla inställningar, så slipper man gå runt 
till alla skåpen. (Fredrik ur intervju 2)

Fredrik har inte själv provat att programmera ute på företaget, som han 

gjorde på styrteknikkursen, men han fick se hur styrsystem för ventilations

system användes. Men mest gällde det att kunna se i datorn vad som var 

fel, att via datorn ändra värden, eller att byta komponenter ute i anlägg

ningen. Han tycker, liksom Roger, att den utbildning som han har haft i 
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fastighetsautomation, och som handlade om att konfigurera33 utrustning, 

liknar det arbete han mötte på företaget.

Fredriks miljöpraktik handlade annars mest om handfasta sysslor, som 

att dra kablar, och bygga om lite i elskåpen som styr ventilationsanlägg

ningar. Det som han förvånades över när han var på miljöpraktiken var att 

fläktarna var så stora: ”istället för dom här ventilationsrörena, så hade dom 

korridorer som ventilationskanal”. Han menar också att ”ventilation och 

det där, det verkar vara intressant, så det vill jag hålla på med”.

Fredrik menar att han har lärt sig grunderna i skolan och när han börjar 

en anställning får han börja med att ”gå med nån”. Han säger att man lär sig 

när man ”håller på med grejerna, provar sig fram”, men att även företagen 

har interna kurser.

Peter
Peter hade erfarenhet av datorstyrda fastighetsanläggningar innan han bör

jade på styrteknikkursen. Redan i årskurs två fick han se liknande system 

när han var på miljöpraktik. Han fick vara med när en ventilationsanlägg

ning ”trimmades in” via en datorbaserad simuleringsmodell. I datormodel

len kunde man se hela ventilationssystemet med bilder. I modellen simule

rades olika värden för att få den bästa funktionen på anläggningen. Det 

gjorde man på kontoret. När det var klart, så gick man ut i ventilationsan

läggningen och ställde in värden, enligt simuleringen, genom att koppla in 

en dator på olika ställen, och att manuellt skruva på olika inställningar.

Ingrid: Vad gjorde du? Ge nåt exempel på nån uppgift som du hade.

Peter: Nä, vi gjorde inte så mycket och så, det var miljöpraktik. Det var 
mycket att titta på och förstå /.../ Jag fick se, vi satt vid en dator upp

33 Fredrik berättar att de först fick en sk konfigureringslista som de ställde in värden 
för styrning av utrustning från, så att det skulle fungera någorlunda, som trimmade de 
in utrustningen så att den fungerade perfekt dvs. värden för optimal funktion ställs in.
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kopplade mot ett ventilationssystem. Då fick man hela ventilationssys
temet, med bilder och sånt.

Ingrid: Som ett schema då?

Peter: Ja, mm, där det stod alla värden och sånt. Där kunde man väl se 
OCH-grindar, och sånt. Ett larm skulle gå igång och sånt.

Ingrid: Men hur jobbade dom med det här, dom som du var med där?

Peter: Ja, han som jag var med. Det var han som... Vi gick omkring och 
skruvade på allt. Ställde in saker och.. .och sen satt dom inne på konto
ret och programmerade hela dom här systemen. Men sen nån gång så 
var dom där ute med datorn samtidigt.

(Ur intervju 1 med Peter)

Peter berättar, liksom Roger, att felsökningen i anläggningen var datorise

rad. I larmdatorn kunde man se exakt vad som var felet i anläggningen.

Mattias
Mattias har inte stött på den här typen av styrning av PLC via datorer på sin 

miljöpraktik, och han tycker att styrteknik handlar om så mycket mer än 

programmering, som den här kursen i huvudsak handlade om.

... det liknar ju mer programmering än Styrteknik, tycker jag. Men nu 
för tiden så är det mycket programmering, när det gäller att styra olika 
grejer. (Mattias ur intervju 2)

Mattias, som går elteknikgrenen inom elprogrammet, har andra erfarenhe
ter av programmerbara styrsystem (PLC). För hans del handlar styrteknik 

om att använda PLC, men inte så mycket i kombination med datorer utan 
som ”en liten låda”, som ersätter annan utrustning, främst reläer34. Han är 

tveksam om han kommer att möta datorstyrda PLC i arbetslivet som 

elinstallatör, och han menar att kursen Avancerad styrteknik:

34 Ett PLC är den ”apparat” som primärt styr utrustningen, men som i större styrsys
tem i sin tur styrs av datorer. Se även kap 5.1 den yrkespraktik som Mattias har erfa
renhet av, används PLC som direktstyrning av exempelvis en hissutrustning.
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... är annorlunda mot vad man brukar göra annars/.../ men kanske nå'n 
gång hamnar man i en situation där det kan vara bra att ha. Men jag tror 
inte att jag kommer att arbeta med det varje dag. (Mattias ur intervju 1)

På den senaste miljöpraktiken har Mattias varit på ett installationsföretag, 

som installerar el och larm, elinstallationer, men som också har service.

Ingrid: Kan du inte berätta vad du gjorde...

Mattias: Ja, det var ett valv de höll på att bygga om till kontor, så det var 
vanliga installationer. Lysrör, armaturer, brandlarm och... kabelrännor 
och allt sånt.

Ingrid: Vanlig installation, vad är det?

Mattias: Dra kablar och koppla vägguttag och sätta upp armaturer och 
koppla dom.

(Ur intervju 2 med Mattias)

Mattias talar som en van yrkesman när han berättar om elektrikerns prak

tik. Han känner väl till arbetet, eftersom pappan är elektriker och han ”var 

med han [pappan] ibland när han jobba och de”. Matttias menar att det han 

lär sig i skolan det är sådant som i stort sett inte används ute i ”verklighe

ten”, i arbetslivet, om man inte jobbar som ingenjör eller något liknande.

Inlärningsprogrammet och företagsutbildning
Läraren Sven berättar att företaget som tillverkar inlärningsprogrammet, 

som används i kursen, också gör virtuella simuleringsmodeller av hela pro- 

duktionsanläggningar på företag. Där används de för utbildning av proces

soperatörer, tanken är att personalen ska lära sig den nya anläggningen via 

simuleringsmodellerna innan den tas i drift.

Dom gör en virtuell bild av anläggningen, och så utbildar dom opera
törerna på det. Så dom påstod att /... / dom som har utbildat sig på den 
virtuella delen direkt kan gå till anläggningen när den kommer och köra 
den direkt. (Ur lärarintervjun)
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Sven säger att när det gäller eleverna i skolan, så tror han inte att det räcker 

att lära sig styrteknik enbart med virtuella laborationer, utan de måste kom

pletteras med praktik på företag.

Elevernas syn på skola, fritid och framtid
Hur ser eleverna i studien på relationen mellan livet utanför skolan och 

skolarbetet? Här ges en bild av elevernas syn på skolan och fritidsintressen, 

samt något om deras framtidsplaner.

Roger
Roger har uppskattat en del av kärnämnena, särskilt religion, inte för att 

han är det minsta religiös, utan för att det ”var avkoppling från alla eläm- 

nen”. Han hade en ”grymt bra” lärare, en ung tjej, som alltid var glad och 

väldigt sympatisk. Han säger att han gillar att prata mycket, och på religi- 

onslektionerna kunde han göra det, komma med ”skumma synpunkter” och 
diskutera. Även Livskunskap35 var ett ämne som Roger uppskattade. I det 

ämnet pratade de om att flytta hemifrån, hushållsekonomi, om förhållan

den, om livet.

Fast våran lärare, han prata väldigt mycket så att man fick inte säga så 
mycket själv, utan han bara satt och snacka om sina grejer hela tiden./ 
... / Men det var väl rätt kul ändå. (Roger ur intervju 2)

Roger säger att han inte pluggar så mycket hemma, men att ändå det har bra 

betyg, ”jag har jävligt bra betyg faktiskt”. Han säger att han har lätt för sig. 

Hade han pluggat mer, så hade han ”kunnat få bättre betyg i alla ämnen, 

men man vill ju ha nån fritid”. Han menar också att ”gör man det man ska 

på lektionen behöver man inte göra nånting hemma”.

35 Livskunskap är en lokal kurs.
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Skolan får inte ta upp en alltför stor del av Rogers tid. Hans stora fritids

intresse är att spela rockmusik. Han ser musiken som ”kul avkoppling”, 

inte som något som han kommer att kunna leva på. Det är en sån ”osäker 

bransch”.

Jag kanske hellre är rockstjärna, eller nåt sånt, men man får tänka realis
tiskt. (Ur intervju 1)

Roger menar att det är bättre att ha ett bra betalt jobb, som kanske inte är 

lika kul, men så att man har pengar att göra det man vill på fritiden. Han 

komponerar musik och skriver alla texter på engelska, och det har inneburit 

att han har lärt sig bra engelska. Däremot är han inte så nöjd med skolen- 

gelskan, och han kan inte säga att han haft någon direkt nytta av engelsk

lektionerna för sitt textskrivande, snarare tvärtom.

Roger säger att han har lärt sig hantverk genom pappa och morfar, som 

båda är händiga, och han hade bra betyg i slöjd och teknik i grundskolan. 

Han menar att det påverkar att han tycker mer om att jobba med händerna 

än att hålla på med datorer. På fritiden använder han mest datorn till att 

ladda hem texter och musik från nätet, ibland komponerar han också musik 

med hjälp av datorn.

Några tankar på fortsatta studier har han inte just nu. Han vill börja 

arbeta efter skolan, och hoppas få en anställning.

Ingrid: Vad ska du göra nu då? Dina planer?

Roger: Jag väntar på besked nu från olika arbetsplatser/.../ Får hoppas 
att det går bra. Nåt sommarjobb, jag måste ha nånting i sommar för att 
klara mig. (Roger ur intervju 2)

Roger berättar att han varit hos en arbetsgivare och visat betyget, att han 

inte hade några IG:n. Men arbetsgivaren hade sagt att det spelade inte så 

stor roll, om han till exempel hade IG i engelska. Huvudsaken var att han 

kunde jobba. Det svaret blev Roger besviken över och säger:
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Men jag vill hålla dörren öppen för fortsatta studier, så det är bra att ha 
bra betyg. Jag har lätt för mig i skolan. Lätt för att få bra betyg. (Roger 
ur intervju 2)

Fredrik
Fredrik säger att han gillar de praktiska ämnena i skolan, och särskilt upp

skattade han ämnet fastighetsautomation. När det gäller kärnämnen, så 

menar han att samhällskunskap kan vara roligt ibland. Särskilt svårt har 

han för språk, som han aldrig tyckt varit roligt. Därför är han nu väldigt 

glad för att han nu har lyckats få betyget Väl godkänd (VG) i svenska.

Han är mycket nöjd med sin gymnasieutbildning och sin egen presta

tion. Gymnasiet innebar en riktig vändning för honom, jämfört med grund

skolan. I ettan i gymnasiet ”fick jag väl bara två, eller tre G, sen var de ju 

bara VG och MVG”, men i grundskolan var han ”på väg att sluta skolan i 

åttan, nian. Det var ju så jävla jobbigt”. Han säger att han ansträngt sig mer 

i gymnasiet, men beskriver också att han trots sina ansträngningar inte lyck

ades bra i grundskolan. Då hade han svårt att plugga, men det har gått bra 

nu för han har valt program och inriktning själv.

Fredrik umgås mest med familjen på fritiden. Förr spelade han dator

spel men inte nu längre. Fredrik ägnar sig ibland åt att bygga elskåp på 

fritiden, då han hjälper ”farsan lite grann med att bygga skåp till hans ma
skin, som han har kommit på”.

Så bygger jag det här styrskåpet då. Med ritningar, precis som vi har sett 
när vi bygger apparatskåp i skolan då. Det är dom där ritningarna, sen 
har jag haft användning av det när jag hjälper farsan då att bygga dom 
där skåpena. (Fredrik ur intervju 2)

Tidigare höll han på med idrott, men han tröttnade då han inte fick spela så 

mycket som han ville. Nu har Fredrik börjat cykelträna inför lumpen, som 

han tycker ska bli rolig att göra. Han ska tjänstgöra som lastbilschaufför 
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och då får han kcrkort, och det ska bli kul ”på vintern, då man ska köra 

bandvagn inne i s'cogen”, säger han.

På frågan om vilka framtidsplaner han har, så svarar Fredrik att först 

ska han in i lumpen, och därefter blir det aktuellt för honom att se om han 

ska jobba eller fortsätta studera på högskola.

Eventuellt, så kanske jag fortsätter plugga jag har funderat på att bara 
fortsätta plugga inom området då, kanske ingenjör, eller... inom mitt 
område. Då måste man ju läsa in en massa ämnen som man inte har. Det 
var väl tre, fyra: kemi, fysik B, matte C och D. (Fredrik ur intervju 1)

Men arbetslivet lockar, att tjäna pengar: ”Drömmen är ju att få hög lön.”

Mattias
För Mattias del handlar livet i skolan mest om karaktärsämnena. Det är 

inget av kärnämnena som Mattias uppskattar speciellt, utan ”det är sånt 

man bara genomlider”, säger han.

Det var inte för att hans pappa är elektriker som Mattias valde elpro- 

grammet, utan det råkade bara bli så, säger han. Han ville gå ett praktiskt 

program, och hade ingen lust att plugga i fem år. I årskurs ett i gymnasiet 

hade han ett försprång gentemot de andra i klassen, men nu i trean har det 

jämnat ut sig, säger han.

På fritiden ägnar han sig åt astronomi och rymdfart, som är hans stora 

intresse. Han är med i styrelsen i en astronomiklubb, och som ansvarig för 

hemsidan, måste han hålla sig informerad om det som händer inom områ

det. Han har dessutom en privat hemsida, där han bland annat ”skriver lite 

senaste nytt om rymden”. När det gäller hans fritidsintresse, så har han lärt 

sig själv från grunden. ”Man lär sig det man behöver lära för att göra det 

man vill”, menar Mattias.

Han skaffar information genom att läsa böcker och tidskrifter, och via 

nätet där han har kontakt med andra intresserade via mejl och olika diskus

sionsforum.
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Ingrid: Men om du tänker på det sättet att lära sig och det som är i sko
lan. Ser du att det är några likheter?

Mattias: Neej, inte direkt, det beror väl på. Neej.

Ingrid: Är det helt skilda sätt?

Mattias: Jaa, för att... jo, det är helt olika. Det finns väl lite smågrejer, 
men inget speciellt, specifikt.

Ingrid: Vad är det för smågrejer du kan tänka på då?

Mattias: Det är det, oftast frågar man, det gör man i skolan med. Eller 
jobbar självständigt och tar reda på grejer, det gör man också både i 
skolan och så.

(Ur intervju 2 med Mattias)

För Mattias är ”skolan en värld för sig, sen har man en utanför”. De enda 

tillfällen han ser att de sammanfaller är när han får välja själv att skriva om 

något som han är intresserad av.

Mattias hoppas att han, nu när skolan slutar, får jobb på det elinstalla- 

tionsföretag där han gjorde sin sista praktikperiod. Några tankar på att fort

sätta studera har han inte just nu, men så småningom tänker han nog det.

Jo, jo, jag har funderat på att först ska jag jobba några år... när man är 
elektriker sen, så finns det nåt som heter allmän behörighet. Då kan man 
starta eget och hålla på. Och när man väl har tagit den, då kan man 
plugga vidare, och då kan man jobba samtidigt. Sen kan man gå på mas
sor med kurser som företaget betalar också, och utbilda sig. Så det är det 
många unga som gör samtidigt som dom jobbar. (Mattias ur intervju 1)

Det verkar som om Mattias har rotat sina framtidsplaner, eftersom hans 
starkaste skolämne är Företagsekonomi.

Peter
Peter säger att han har dyslexi, så läsämnen är inte hans starka sida. Däre

mot är han mycket kunnig i skolämnen där datorn används som redskap. 

Han har stort intresse för kurser som handlar om system- och processkun
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skap. Ett av hans högsta betyg är i kursen Avancerad styrteknik, och han 

tycker att kursen var rolig. Han upplever den som lätt, eftersom han klarar 

det mesta.

Peter berättar om hur han använder datorer och olika programvaror på 

sin fritid. Från att ha spelat mycket datorspel, när han gick i ettan och två

an, så håller han nu mest på med projekt: multimedia och film, till exempel 

videoredigering. Han har lärt sig komplicerade program på egen hand, bland 

annat genom instruktions videor. Men nu börjar han bli trött på datorer. 

Han säger att han måste göra nya saker hela tiden, annars blir han uttråkad.

Peter är intresserad av att resa. Han har rest mycket med familjen, runt 

i stort sett hela världen. Det har blivit någon resa per år sedan han var liten, 

säger han. Nu skulle han vilja åka till Australien eller Nya Zeeland och läsa 

filmvetenskap, det är också den enda kontinent han ännu inte besökt. På 

frågan om han kan tänka sig att ha den här typen av jobb, som fastighets

tekniker, så svarar Peter att det skulle han kunna, åtminstone i några år.

Specialarbetet
Specialarbetet är ett skolarbete som eleverna i studien tycks ha uppskattat 

särskilt mycket. Alla har valt ett ämne som de också är intresserade av på 

sin fritid. Handledning av specialarbetet fick de främst av yrkeslärama, 

men språkgranskningen gjordes av svenskläraren. Eftersom det här arbetet 

intresserade eleverna, så la de ner mycket mer tid än de tjugo timmars arbe

te som kurspoängen ska motsvara. Fredrik säger att han tror att hans speci

alarbete påverkade att han fick ett bra betyg i svenska. Mattias menar att 

han inte ser specialarbetet som svenska, utan lika mycket som ett karak

tärsämne. Han tycker att det är bra att få skriva om något som man är in

tresserad av.
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Det är lättare att skriva om nåt man är intresserad av, än att skriva om 
nånting som läraren eller Skolverket har bestämt att det här ska ni skriva 
ett arbete om. (Mattias ur intervju 2)

Peter gjorde en film, istället för att skriva, vilket innebar att han också fick 

ett bra resultat på specialarbetet.

Sammanfattning och slutsatser kapitel 8
Sista delen av resultatpresentationen är avsedd att ge en ökad förståelse för 

lärandepraktiken i styrteknik och elevernas agerande i klassrummet. För

hållandet mellan styrtekniken i skolan och yrkets praktiker, samt en bild av 

hur eleverna ser på skolan och framtiden i förhållande till livet utanför sko

lan ges.

Yrkets och skolans praktiker
När det gäller yrkets praktiker för styrning av tekniska processer, och styr

tekniken i studiens lärandepraktik, så är det på många sätt skilda världar 

som också har en del gemensamt. Gymnasieskolans yrkesutbildning har ett 

dubbelt uppdrag, dels att ge en yrkesförberedande utbildning och dels att 

förbereda för vidare högskolestudier. De lärandepraktiker som konstitue

ras i gymnasieskolan skulle därför kunna kallas hybridpraktiker där det 

dubbla uppdraget sätter sina spår.
Grundproblematiken handlar om att yrkesutbildning, i ett skolsamman

hang, ska utbilda för ett annat sammanhang, yrkeslivet, där skolkulturen 

anger ramen. Det finns en stark tanke om att skolan ska ge en generell, 

teoretisk, kunskap som sedan ska kunna appliceras i olika sammanhang. 

Dessa mentala aktiviteter riskerar dock att bli en praktik för sig, som sak

nar koppling i någon annan kontext än just skolans. För att utveckla sko
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lans lärandepraktiker, så bör man ta in element från yrkespraktiker. (Brown, 

Collins & Duguid, 1989; Resnick, 1987).

I den här studien ger läraren flera syften med kursen. Läraren menar att 

genom programmering så lär sig eleverna att förstå programmet

För att förstå programmet, så måste man väl lära sig programmera. För 
att kunna se hur det är uppbyggt och så vidare, och för att sedan kunna 
felsöka i det. (Ur lärarintervjun)

Eleverna menar däremot, med utgångspunkt i sina erfarenheter från miljö

praktiken, att yrkets praktiker handlar om något annat när man använder 

datorer för styrning av tekniska processer. Det är inte nödvändigt att kunna 

programmera för att kunna felsöka, enligt eleverna. Den yrkespraktik som 

stämmer bäst med skolans lärandepraktik är programmerare. Några av sko

lans tidigare elever har fått jobb som programmerare efter att de gått kursen 

föregående år. Avancerad styrteknik kan därför betraktas som en utbild

ning för en spetskompetens som programmerare. Läraren betonar däremot 

att det främsta syftet med kursen är att ge eleverna en allmän kompetens, 

att kunna felsöka i programmet och åtgärda fel på anläggningar.

Då ska man kunna se det i programmet, vad det är för sensor det är fel 
på, varför det är fel. Så det är sådana praktiska kunskaper man ska kun
na ha. Det behöver ju inte betyda att man sitter och programmerar, allt
så. (Ur lärarintervjun).

Läraren säger också att ”han tror att industrin menar” att man ska kunna 

felsöka på anläggningen genom att se i datorprogrammet vad som är fel. 
Den formen av praktik har Roger, Fredrik och Peter mött i sin miljöpraktik 

på företag. Roger säger att utrustningen styrdes av datorer, men att det var 

något annat än det som styrtekniken i skolan handlade om. I yrkesprak

tikerna skulle man kunna avläsa i ett datorprogram var felet ligger och kun

na reparera det. Roger betonar att hans jobb blir att reparera felen. Fredrik 

har sett mer av programmering på sin miljöpraktik, och tycker att det likna
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de mest det han gjort på fastighetsautomation i skolan. Peter hade redan 

innan kursen i styrteknik mött en liknande yrkespraktik, då han varit på ett 

företag som arbetade med programmering av styrsystem. Hans beskriv

ning av den liknar mycket det han gjorde på styrtekniken.

Läraren och Roger är med andra ord överens om vad det är som är vik

tigt att lära sig för yrkeslivet, men någon träning i att reparera ges inte i 

utbildningen. Hur ska eleverna kunna överföra innehållet i styrteknikens 

lärandepraktik till yrkeslivets reparatörskunnande, dvs. att felsöka i anlägg

ningen och att byta eller reparera felaktiga komponenter?

Perby (1999) beskriver innehållet i processoperatörers yrkeskunnande. 

I deras arbete hanterar de datorer som styr industriella produktionsproces

ser. Operatörerna beskriver att de måste besitta ”förmågan att måla upp en 

inre bild av den värld som den abstrakta informationen eller data refererar 

till” (a.a. s. 84). Processoperatöremas arbete pendlar mellan abstrakt och 

konkret, vilket kan uttryckas som att det finns en oupplöslig förbindelse 

mellan symbolerna på datorskärmen och de verkliga komponenterna ute i 

anläggningen.

Operatören håller inte på och ”översätter” från symbol till verklighet, 
han håller inte på och ”tolkar” symboliska representationer. Operatören 
ser den verkliga pumpen direkt, så kan man uttrycka den oupplösliga 
förbindelsen mellan symbolen på skärmen och pumpen i anläggningen. 
(Perby s. 192)

Att ha förmåga att ”se och känna” processen när de ser symboler på dator

skärmarna, bygger på att processoperatörerna också känner till den fysiska 
processen och de fysiska redskapen som hör samman med styrningen av 

den. Processoperatörerna skapar en känsla för hela produktionen, och de 

ser sammanhanget till det som händer i produktionen när de ser symboler

na på datorskärmarna. Det skulle innebära att det krävs erfarenheter av yr

kespraktikens processer för att lära sig, att ”se och känna” processen uti
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från symboler och programspråk. Lärandeprocessen skulle då handla om 

att först kunna översätta symboler till verklighet, genom erfarenheter av 

fysiska verkligheter, för att så småningom tillägna sig (appropriera) sym

bolernas innebörder så att symbolerna upplevs (automatiseras) som verkli

ga apparater och komponenter.

För att återkoppla till studiens lärandepraktik i styrteknik, så borde det 

innebära att avståndet mellan yrkets praktiker som felsökare och reparatör, 

och skolans lärandepraktik är långt. Det borde få till följd att ”översätt

ningsarbetet” från skolans simuleringar till yrkets praktiker är för stort, om 

inte eleverna som i Peters fall också har en yrkespraktik att koppla till. För 

de elever som inte har det, så kommer simuleringspraktiken att bli något 

som står för sig själv. En slags mental aktivitet, eller ett mekaniskt kopie

rande av lösningar utan att de förstår vad de gör.

Rystedt (2002) har undersökt en lärandepraktik där datorbaserade si- 

muleringsprogram har använts i vidareutbildning av sjuksköterskor. Hans 

resultat visar att de studerandes yrkeserfarenheter avgör innehållet i simu

leringspraktiken. I simuleringspraktiken, som handlar om hur en patient 

ska behandlas i anestesisjukvård, så får patienten liv i interaktionen mellan 

studenterna kring de scenarier som simuleringen skapar.

In these processes, a patient of flesh and blood is created - a patient 
who, for instance, could be in pain. (Rystedt s. 65)

Beskrivningen liknar den som processoperatörerna ger, men den finns i ett 
skolsammanhang, i en lärandepraktik, och processoperatörerna beskriver 

sin yrkespraktik. Användningen av datorer skulle då kunna ses som att red

skapet dator innebär att yrkets praktiker och skolans lärandepraktiker allt

mer kommer att likna varandra. Lärandet innebär att ge representationerna 

genom datorprogrammen en innebörd, och den innebörden skapas via erfa

renheter i yrkespraktiker.
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Frågan blir då hur dessa erfarenheter av yrkespraktiker kan ges i yrkes

utbildning, och särskilt i grundläggande yrkesutbildning. Måste erfarenhe
terna vara personliga eller kan de överföras från andra människor med mer, 

eller olikartad erfarenhet? Rystedt (2002) har funnit att läraren spelar en 

central roll för att vidga studenternas användning av olika resurser och för 

att fokusera på annat än vad de studerande gör utifrån sina egna yrkeserfa

renheter.

It is concluded that the students' experiences from their education and 
previous work as nurses were decisive for what was constituted as the 
content of the learning activity. But it is also clear that the teacher plays 
a central role in guiding the students' orientation towards different re
sources thereby constituting other learning foci. (Rystedt s. 60)

I studiens lärandepraktik i styrteknik förekommer diskussioner på lektio

nerna om vad som är bra att kunna i yrkesutövandet som fastighetstekniker 

och reparatör. Läraren menar att en viktig kunskap är att kunna felsöka och 

byta komponenter i anläggningar, men eleverna ges inga redskap att an

knyta programmeringen till yrkespraktikerna. Resonemanget om nyttan av 

styrtekniken i förhållande till yrket, som är avsett att legitimera styrtekni

ken som nyttig och därmed motivera eleverna, motverkar den snarare, ef

tersom skolans praktik och yrkets praktiker som reparatör är förhållandevis 

olika.

Däremot kan det faktum att kursen har ett abstrakt och teoretisk inne

håll, d.v.s. att läraren säger att det är mer som en högskolekurs,vara det 

som lockar elever från Naturvetenskapliga programmet. För dessa elever 

kan möjligheten att pröva abstrakta sammanhang i simuleringsmodeller 

upplevas som konkreta.

Rystedt (2002) använder boundary practice som begrepp för den läran

depraktik han studerar med sjuksköterskor. Begreppet kommer från Wenger 

(1998) och det innebär, i Rystedts studie, att simulationsaktiviteterna över

bryggar gapet mellan utbildning och arbete. Sjuksköterskorna åter-kontex-
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tualiserar sina erfarenheter från studierna till yrkesarbete och tvärtom med 

hjälp av simuleringspraktiken. Lindberg (2002) föredrar att tolka begrep

pet hybridkultur som sammansmältning mellan skol- och yrkeskulturer. 

Något som yrkeslärare har genomfört under lång tid.

Studien visar att den datorbaserade simuleringspraktiken i styrteknik är 

en hybridpraktik som används i utbildning av redan yrkesverksamma, lik

som i utbildning av programmeringskompetens, samt att den tilltalar elever 

som går ”teoretiska” program på gymnasiet.

Skolan, fritiden och framtiden
När det gäller elevernas liv i och utanför skolan, så kan skillnader i inställ

ningen till skolarbete mellan dem ses. I studier av yrkesutbildning, så har 

elever och yrkeslärare kategoriserats som antingen mest teoriinriktade 

(skolinriktade) eller mest praktikinriktade (yrkesinriktade) (Bemer 1989; 

Carlsson 2001). Skillnaden mellan dessa kategorier grundar sig i mötet 

mellan skolkulturen och yrkeskulturen, mellan teori och praktik. Ofta fram

ställs elever som antingen den ena eller den andra kategorin. Det är en 

förenkling som studien inte kan bekräfta, eleverna och läraren har en be

tydligt mer komplex inställning beroende på vilket sammanhang det gäller.

Eleverna verkar ha intressen som tangerar kärnämnena, men betraktar- 

dem ändå som något helt annat. Alla elever tyckte däremot att specialarbe

tet var roligt, för att de hade frihet att jobba med något de var intresserade 

av. Hur kan man skapa lärandepraktiker där kärnämnen blir elevers red

skap, där de berikar yrkesutbildningen, istället för att ses som något helt 

annat, ”något som man genomlider”? Lindberg (2003) tar i sin studie upp 

hur kämämneslärare har infärgat elevuppgifter i kärnämnena mot yrkes

områden och på så sätt gett dem en annan karaktär än de har i den studieför- 



194 Lärande simulering eller simulerat lärande?

beredande traditionen. Genom att ge kärnämnens en ny kontext, som hör 

till yrkeselevernas studieområden, så ger det eleverna andra aspekter och 

redskap att se på sitt yrkesområde, en utökad kompetens.

I Peters fall kan man se att styrteknikens lärandepraktik är som ”hand i 

handske” för honom. System- och processkunskap är hans starka skoläm

nen och datorn är hans redskap. Han använder datorn mycket på fritiden 

och är van att lära komplicerade datorprogram på egen hand. Han tycker att 

det är kul med en kurs, där han kan ta för sig till skillnad från andra skoläm

nen, där hans svårigheter att läsa hindrar honom mer, eftersom han har 

dyslexi.

För Roger och Mattias är skolan och fritiden skilda världar. Roger har 

sitt musikintresse som han utvecklar skilt från skolan. Han eftersträvar att 

skolarbetet ska hålla sig inom ramen för skolans tid, för att få gott om tid 

till sina fritidsintressen. Han är nöjd med sitt betyg, i förhållande till sin 

insats, och säger att han har lätt för sig i skolan. Roger är mycket verbal och 

tycker om att diskutera, särskilt livsfrågor när det gäller skolämnen. Vad 

gäller karaktärsämnena, så är det sådana ämnen och kurser som han bedö

mer att han har nytta av i arbetslivet som han uppskattar mest.

Mattias verkar inte så intresserad av att jaga höga betyg i skolan. Han 

tycker att kärnämnen är ”sådant man genomlider”, samtidigt som hans fri

tidsintresse innebär att både söka information, att bearbeta den och att skri
va så att andra kan läsa den. Att lära sig det man är intresserad av på fritiden 

är något annat än att lära sig i skolan, både till innehåll och också form, 
menar Mattias.

För Fredrik har skolarbetet ett stort utrymme på fritiden. Han tar re

vansch för misslyckanden i grundskolan, och han uppskattar att bekräftas i 

form av bra betyg. Han anstränger sig för att få goda resultat, och det har 

lönat sig. Han uppskattar mest karaktärsämnena, men är nöjd med sin in
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sats även i kärnämnen. Hans intressen i skolan och i hemmet tangerar ib

land varandra, han bygger elskåp hemma och liknande elskåp i skolan.

Elevernas förhållande mellan liv och yrke ter sig också olika mellan 

eleverna i studien. Peter säger att han vill studera filmvetenskap i Austra

lien eller Nya Zeeland. Han kan tänka sig att jobba med något inom auto- 

mationsyrket några år, men att han ständigt vill göra nya saker. Peter har 

sett mycket av världen genom sina resor med familjen, så han har ett mer 

internationellt perspektiv på sina möjligheter för kommande studier jäm

fört med de andra eleverna.

För Rogers del är det viktigt att komma ut i arbetslivet så fort som möj

ligt, och att tjäna egna pengar. Han säger att han inte har några tankar på 

fortsatta studier, men det faktum att en arbetsgivare inte verkar bry sig om 

att han har bra betyg, verkar få honom att tänka på fortsatta studier. Roger 

har förebilder inom familjen när det gäller hantverksskicklighet, och det 

tror han påverkar att han vill jobba med händerna istället för med datorer.

Mattias verkar ha de mest bestämda planerna för framtiden. Han tänker 

börja jobba som elektriker, för att så småningom få elbehörighet och starta 

eget företag. Han känner väl till yrkespraktiken, eftersom han varit med sin 

pappa, som är elektriker, på jobb.

Fredrik står mellan valet att yrkesarbeta och att fortsätta läsa till ingen

jör inom yrkesområdet, men han har ett år på sig, eftersom han ska göra sin 

militärtjänstgöring först. Här väger förmodligen hans revansch i skolsam

manhang in, han tycker att det är kul att läsa nu när han lyckas.
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Kapitel 9: Sammanfattande slutsatser
Uppsatsens resultat presenteras i tre steg, med olika analysenheter, vilket 

visar att olika slutsatser kan dras beroende av vad som fokuseras. Fokus 

ändras från den individuella medieringen, interaktionen mellan eleverna 

och det datorbaserade läromedlet, till den kollektiva medieringen, klass- 

rumsinteraktionen, och slutligen till ett skol- och yrkeslivsperspektiv.

Resultatet av det första steget i analysen, den individuella medieringen, 

ger en beskrivning av fyra elevers lärandestrategier när de löser uppgifter i 

det datorbaserade inlämingsprogrammet i styrteknik. Beskrivningen byg

ger på videoinspelningar från lektioner, där man kan se hur eleverna hante

rar inlämingsprogrammet och hur de resonerar när de löser uppgifter. In

tervjuer med eleverna görs med utgångspunkt från sekvenser ur videoin

spelningarna, för att stärka kopplingen mellan de olika sammanhangen, 

klassrumssituationen och intervjusituationen.

En analys av inlämingsprogrammets instruktionsdesign och ämnesinne

håll, visar att endast de mest kompetenta, de som både bemästrar datom 

som redskap och har en god grund i de styrtekniska symbolspråken, klarar 

att använda programmet på egen hand. Inlämingsprogrammets pedagogis
ka stöd är otillräckligt i förhållande till elevernas förkunskaper. De övning

ar som eleverna arbetar med i programmet har huvudsakligen en upptäck

ande design, vilket innebär att eleverna bygger simuleringen i de virtuella 

modellerna genom att programmera dem. Det är många variabler som ska 

hanteras, för att simuleringen ska kunna köras i de virtuella modellerna. 

Därför blir det svårt för eleverna att kunna se sambandet mellan program

meringen och det som händer i modellen, vilket krävs för att förstå ämnes

innehållet.

De fyra eleverna som fokuseras i studien har olika strategier, och för

mågor, att lösa uppgifterna på lektionerna. Lärmiljön skapar såväl frustra
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tion och passivitet, som utmaning och kreativitet hos eleverna. Två av 

eleverna uttrycker särskilt att de tycker att den virtuella praktiken är overk

lig, och de vill hellre arbeta med fysiska modeller. En förklaring är att de 

har mindre erfarenhet av datormiljöer än de två andra eleverna, och de är 

inte så intresserade av att arbeta med datorer. Det datorbaserade program

mets pedagogiska stöd är inte tillräckligt för någon av eleverna, men den 

mest kompetente eleven löser det genom en stor erfarenhet av att utforska 

datorprogram på ett systematiskt sätt och genom att samarbeta med andra 

elever i klassen. För flertalet elever stannar lärandet vid att kopiera lös

ningar så att de kan köra de virtuella modellerna.

I nästa analyssteg ändras fokus till klassrumsinteraktionen, den kollek

tiva medieringen, och verksamhetsteori används som redskap. Regler och 

arbetsfördelning i klassrummet tydliggörs. Ett exempel på arbetsfördelning 

i klassrummet är att eleverna förutsätts klara av uppgifterna på egen hand. 

Ett annat exempel är att elever som har svårast att förstå de virtuella model

lerna också har minst chans att få laborera med fysiska modeller, eftersom 

de först ska kvalificera sig genom att lösa uppgifterna i inlärningsprogram- 

met.

En regel i klassrummet gäller samarbetet, som regleras helt av eleverna, 

och de vill då helst samarbeta med någon annan som ligger på samma nivå. 

Resultatet blir att de mest kompetenta tar för sig och diskuterar lösningar 

med varandra. Andra elever stannar i att kopiera en lösning, som de fått av 

läraren eller någon annan elev. Läraren hjälper eleverna så att programme

ringen fungerar i modellen och därmed anses övningen klar. Någon ge

mensam diskussion och analys av lösningarna på uppgifterna sker inte.

Bedömningen av eleverna äger rum vid särskilda provtillfällen med 

uppgifter som läraren konstruerat och i slutet av terminen avsätts kurstid 

för elever som inte uppnått godkänt, så att de ska få möjlighet att göra prov 
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för att nå upp till godkänt betyg. Med detta sätt att organisera undervis

ningen kan man se bedömningen som en särskild verksamhet som äger rum 

parallellt med lärandet av styrteknik. Genom att använda Leontievs verk- 

samhetsnivåer som redskap för att definiera verksamheten med utgångs

punkt i elevernas motiv att delta i den, så framkom att den mest kompetente 

elevens motiv till deltagande sammanfaller helt med verksamheten, medan 

den minst kompetente tycks delta för att klara godkänt betyg i kursen, han 

deltar i bedömningsverksamheten.

Slutsatsen blir tydligare när analysenheten vidgas i det sista steget, till 

en beskrivning av hur simuleringspraktiken förhåller sig till andra skol- 

praktiker och till yrkets praktiker. Gymnasieskolans yrkesutbildning kan 

betraktas som en gränsöverskridande ”hybridpraktik” eftersom den ska ge 

kompetens både för yrkesliv och för högskola. Den studerade lärandeprak- 

tiken verkar vara en brobyggare mellan både yrkeskompetens och skolkun

skaper. I skolan har den intresserat elever från teoretiska program, vilket är 

ovanligt för en kurs på yrkesprogram, samtidigt som den har gett elever 

spetskompetens som programmerare av styrsystem, då flera elever från fö

regående kurser fått sådana arbeten.

Elevernas motiv att delta i simuleringspraktiken, sammanfaller med 

elevernas erfarenheter från yrkeslivet och andra skolämnen. Den minst kom

petente eleven har inte jobbat med datorer på sin praktik på företag innan 
studien, och han kan därför inte se att det skulle vara relevant att lära sig 

programmering. Det vidhåller han även efter att han mött datorstyrda sys
tem under den sista praktiken på ett annat företag, eftersom det handlade då 

om något annat på företaget jämfört med skolans styrteknik. Han har också 

dåliga erfarenheter av andra kurser i skolan där datorer använts som red

skap. Den mest kompetente eleven däremot har redan innan kursen prakti

serat på ett företag som har anställt en av skolans tidigare elever som pro
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grammerare, så han ser därför relevansen av den här formen av praktik. 

Hans starkaste ämnen i skolan är de som är datorbaserade och som handlar 

om systemkunskaper. En slutsats blir att elevernas erfarenheter av yrke

spraktiken är viktiga för hur de förhåller sig till innehållet i skolans simule- 

ringspraktik.

Erfarenheter från yrkespraktik, tillräckliga förkunskaper i ämnet samt 

att kunna använda datorn så väl att den virtuella världen upplevs som verk

lig tycks vara den kompetens som krävs i den här lärmiljön. Frågan är om 

erfarenheterna måste vara personliga eller om de kan överföras från andra. 

Forskning visar att det krävs en aktiv insats från läraren för att få de stude

rande att byta fokus. Läraren skulle kunna göra det genom att diskutera 

olika lösningar på uppgifterna och göra analysen tillsammans med elever

na. Om den pedagogiska designen inte är tillräcklig måste kompletterande 

stöd erbjudas eleverna. Stödet kan handla om skriftligt material och att visa 

samband mellan programmering och utfallet i modeller. Vidare kan stöd 

möjliggjöras genom att undervisningen organiseras så att eleverna kan hjäl

pa varandra. Därför kan slutsatsen dras att en lärandepraktik som bygger på 

simulering i ett inlämingsprogram inte är självgående, utan kräver aktiv 

insats från läraren.
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Bilaga 1: Frågor till elevintervju 1

Inledning:
Är det något som du/ni vill berätta för mig nu, som du/ni tycker är viktigt, 
innan vi startar videon?
Hur ser du/ni på styrteknikkursen i dess helhet?
Vad handlar styrteknik om?

I samband med uppspelningen av videosekvenserna:

Eleverna ombeds kommentera videosekvenserna.

Frågor ställs även till eleverna med utgångspunkt i videosekvenserna, spontant 

eller för att förklara det som sker i sekvenserna.

Frågor om inlärningsprogrammet:

Simuleringsmodellerna
Vad tycker du/ni om simuleringsmodellerna i programmet?
Finns det några särskilda problem och möjligheter med datormodeller?
Jämfört med fysiska simuleringsmodeller/laborationer?

Ritsätten (Här används skärmbilder med symboler, se bilaga 2)
Du/ni kunde använda flera olika ritsätt för att lösa uppgifterna.

Hur väl känner du/ni till de olika ritsätten?
Hur använder du/ni ritsätten?

Hur kan du/ni förstå funktionen utifrån de olika ritsätten?

Kan du/ni förklara hur en komponent ser ut i verkligheten utifrån symboler?

Instruktionerna! uppgifterna
Hur var det att jobba med uppgiftema/övningama/laborationema i programmet?
Har du någon strategi när du löser uppgifter?

Hur brukar du göra?
Vilka hjälpmedel tar du till?
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Programmet i dess helhet
Vad tycker du/ni om att jobba med programmet?

Något som du/ni tyckte var särskilt bra/dåligt?
Har du/ni några idéer om hur man skulle kunna utveckla/förbättra programmet?

Om ämnet styrteknik
Hur ser du/ni på ämnet styrteknik?
Är det intressant/ointressant, lätt/svårt...?
Tror du/ni att du/ni kommer att få nytta av kursen i framtiden?
I så fall, på vilket sätt?

Om framtiden - avslut på intervjun
Hur ser dina framtidsplaner ut efter utbildningen?
Något du/ni vill tillägga?



Bilagor 209

Bilaga 2: Underlag för frågor om ritsätt
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Bilaga 3: Frågor till elevintervju 2.

Inledning
Svårt att förstå det som sker under lektionerna i styrtekniken, och en del av det 
du sa under intervjun. En del frågor utgår från intervjusvaren och jag kommer 
att be dig kommentera en del tolkningar, men också ställa nya frågor, (varje 
elev har också anpassade frågor med utgångspunkt i den första intervjun, dessa 
finns ej med i denna bilaga)
Frågorna kommer att kretsa runt styrtekniken, skolan, arbetslivet..

Praktiken (yrket)
Hur hade du det på praktiken?
Kom du i kontakt med något där som anknöt till styrtekniken - datorstyrda 
processer?
Vad gjorde du på praktiken? Berätta!

Skolan
Styrteknik och automation!elinstallationsämnen.
Skillnader och likheter?

Virtuella och fysiska simuleringar (verkliga och abstrakta)
Simulationsmodellema i programmet i förhållande till fysiska modeller?
Tror du att det skulle vara skillnad om det var mer avancerade, verklighetslik- 
nande simulationer i programmet?

Styrteknik och programmering
Stämmer det att styrteknikkursen mest handlade om programmering?
Vad är styrteknik i förhållande till programmering?
Är styrteknikkursen svår, om man jämför med andra skolämnen?

Uppgifternalprogrammet
Hur gör du när du löser uppgifter?
Hur kommer du igång?
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Instruktionerna i programmet?
Vad är uppgiften? Stod det i instruktionerna vad ni skulle göra?
Hanteringen av programmet?
Hur lärde ni er att hantera programmet?
Att utgå från lösningen och analysera den.
Hur har du lärt dig?
Vilka fördelar/nackdelar kan du se med det sättet att lära sig?
Är det inte svårt att på egen hand kunna förstå med utgångspunkt i en lösning?

Lektionernas upplägg - förutsättningar
Grund/bakgrund till ämnet/kursen.
Skulle du kunna beskriva hur ni introducerades till kursen och de olika öv
ningarna?
Hur ser du på förutsättningarna att klara kursen för er elever?
Vilket stöd tycker du att du hade under kursen?
Hur fungerade kursupplägget för dig?
Hur skulle du vilja ha det?
Hur ser det ut i andra ämnen?
Jobba hemma
Hjälp av läraren

Samarbete
Är det en förutsättning för att klara kursen?

Andra skolämnen
Var det några skolämnen/kurser som var särskilt roliga/intressanta?

Fritiden - livet utanför skolan
Användning av dina skolkunskaper i yrkeslivet, kommande studier?
Förhållandet mellan dina intressen, skolan/skolarbetet och yrket/arbetslivet 
Sammanfaller de eller skiljer de sig åt?
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Bilaga 4: Intervjufrågor till lärarintervju

Inledning
Är det något du vill berätta för mig innan jag ställer mina frågor?

Planeringen!uppläggningen av kursen:
Kan du beskriva lite om dina intentioner med kursen?
Vad tycker du är det viktiga/centrala i kursen?

Genomförandet! lektionerna

Har du några tankar kring lektionsupplägget?
— Eleverna jobbar självständigt och kallar på hjälp vid behov.
— Eleverna kan jobba hemma med programmet.
— Eleverna jobbar fritt i grupp/par, eller självständigt.
— Start/introduktion av nya avsnitt/övningar.

Inlärningsprogrammet
Hur väl kände du till programmet P&L Styrteknik innan kursen?
Hur har du lärt dig?
Vilka alternativa sätt finns att hålla kursen, om inte inlärningsprogrammet hade 
använts?
Vilka för- och nackdelar har du sett i att använda ett hekt virtuellt datorpro
gram i undervisningen?

Simuleringsmöjligheterna
Vad tycker du om simuleringsmodellema i programmet?
Finns det några särskild problem eller möjligheter med datormodeller?
— Jämfört med fysiska modeller/laborationer?
Har du några kommentarer/tankar kring hur eleverna använde de olika ritsät
ten, PLC-instruktion, ladder- och funktionsscheman, i programmet?
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Instruktionerna! uppgifterna

Hur fungerade övningama/laborationema i programmet?
Är det något som du uppmärksammat som särskilt bra/dåligt?

Programmet i dess helhet

Har du några idéer om hur man skulle kunna förbättra/utveckla programmet?

Eleverna
Är det något särskilt som du har tänkt på/uppmärksammat när det gäller elev
ers lärande i kursen?
Hur ser du på elevgruppen/klassen i dess helhet och intresset för kursen?
Varför är det mest automationselever?
Vilka förkunskaper behöver eleverna ha för att klara kursen?

Avslutning
Är det något du vill tillägga?











Lärande simulering 
eller simulerat lärande?

Användning av datorbaserade läromedel blir allt vanliga
re i undervisning. Frågan är vad användningen av dessa 
virtuella miljöer innebär ror elevers lärande? Hur och vad 
lär sig elever när de arbetar med simuleringsprogram- 
men son läromedel? Vilken särskila kompetens krävs av 
eleverna, och vilket stöd behöver de? Dessa frågor be
handlas i boken, som fokuserar på några elevers lärande 
av ämnet styrteknik pä gymnasiets elprogram.
Författaren har videofilmat eleverna under lektioner när 
de löser uppgifter i ett simuleringsprogram. Videoinspel
ningarna blir sedan utgångspunkt för intervjuer med 
eleverna. Genom att använda Vygotskys teori om medi
erande redskap ges en ingående beskrivning av elev
ernas lärandestrategier, och deras motiv till agerandet 
på lektionerna. Här visar det sig att det som eleverna 
uppfattar att de måste kunna i yrkeslivet påverkar deras 
agerande i klassrummet, men också skoltaktiska motiv 
kan ses. Även inlärningsprogrammets pedagogiska stöd 
ana.vseras, och hur eleverna uppfattar det
Boken vänder sig till alla som är intresserade av IT och 
lärande, och lämpar sig väl för användning i lärarutbild 
ning och lärarfortbildning. Genom bokens närstudie av 
eievers lärande inifrån ett klassrum på ett yrkesförbere- 
dande gymnasieprogram, så bidrar boken särskilt till en 
ökad förståelse av yrkesutbildning.

Ingrid Be/glund är universitetsadjunkt vid Lärarhögskolan 
i Stockholm och har under många år undervisat blivande 
lärare i lärarutbildningen. Hon har själv erfarenhet som yr- 
Kestärare, och arbetar därför främst med yrkespedagogik.




