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Abstract 
The aim of this thesis has been to describe and analyse the students'views on the 
effects of constructivistic indicators in a learning environment of vocational trai
ning. The indicators concerned here were activity, authenticity, holism, context 
and multiple perspectives. The thesis focuses futher on the differences between 
traditional and constructivistic vocational training in its practice-of-skills aspect. 
The work consists of two sections, of which the first is a theoretical survey of 
cognitive constructivistic learning in which the views of various researchers are 
presented, analysed and compared. By designing a learning method with the hig
hest possible number of constructivistic indicators, it has been possible to record 
students opinions of these in three different ways, by using questionnaires, inter
views and video recordings. The pupils' experiences of various learning situations 
have then been described and analysed. Data have also been gathered using a 
fourth method, by recording spontaneous comments from the teachers concerned. 
The information has then been collated, and the results compared with the views 
of those researchers already presented. The results indicate that the effects of cog
nitive constructivistic indicators are felt as favourable by the pupils, who make it 
clear that it is of great value to be able to "think for oneself' as they put it, in the 
course of acquiring professional skills. Among other things, what the pupils con
sider specially valuable for the learning process is the personal activity and aut
henticity involved in creating usable products. No noticeably unfavourable pupil 
experiences of the constructivistic learning have emerged, while the spontaneous 
comments of the teachers express both advantages and disadvantages. The ad
vantages include increased motivation on the part of pupils as a consequence of 
learning through creating usable products; pupils feel that what they do is more 
meaningful than would be the case in traditional vocational training. They also 
become independent learners more quickly: the teachers feel that the pupils learn 
more efficiently, and that the training period for some of them could be reduced 
by one-third. The major disadvantage is that the teacher has to learn to play a 
partly new role, since the teaching material does not consist of rigidly specific 
written instructions. Initially a greater amount of work is demanded of the teacher 
until pupils have become accustomed to the mainly constructivistic learning met
hod. The learning environment that is presented in conclusion includes among 
other things features of business economics, product design and innovation, as 
well as certain conditions for the establishment of small-scale industry. Judging 
from the results, these components may be considered as further reinforcing the 
learning effect from a cognitive-constructivistic point of view. Vocational training 
thus acquires a new qualitative dimension when constructivistic indicators integ
rate instruction with the subsequent situation of working and earning a living, 
instead of concentrating simply on the content of the syllabus with no relation to 
the situation of pupils after completion of their training. 
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INTRODUKTION 

Då jag i mitten av sjuttiotalet påbörjade min tjänst som lärare vid Yrkespedago
giska Institutionen vid Umeå Universitet, upptäckte jag allt oftare förekomsten av 
två delvis motsatta förhållningssätt om den metodiska uppläggningen i ämnet 
arbetsteknik i den grundläggande yrkesundervisningen inom industri- och hant
verk. Ett förhållningssätt förespråkade instruktioner med steg och nyckelpunkter 
så väl utformade, att eleverna kunde utföra kursmomenten genom att huvudsakli
gen följa givna anvisningar. De andra förhållningssättet menade att eleverna 
måste lära sig ett självständigt yrkestekniskt tänkande, och att detta bäst kunde 
ske genom att eleverna själva fick tillverka användbara (och säljbara) produkter. 
Detta medförde att två olika lärarroller utvecklades. Lärare som förespråkade 
skrivna instruktioner delade i princip ut instruktionshäften till eleverna, som själ
va kunde följa dessa utan större lärarinsatser. Den andra lärarrollen förespråkade 
tillverkning av produkter, utan detaljerade skrivna instruktioner, och avkrävdes en 
betydande insats ofta i form av arbetsledande funktioner. 

För att belysa eventuella förtjänster hos de två förhållningssätten till undervis
ning tillställdes yrkeslärare en enkät med frågor om bland annat undervisningens 
uppläggning och undervisningsresultat (Palm & Sällström, 1980). Undersökning
en visade att 92 % ansåg att om eleverna i huvudsak får lära sig färdigheter genom 
att tillverka användbara produkter så påverkas undervisningsresultatet positivt. 
Detta var nu ett i högsta grad intressant resultat. För att få ytterligare kunskaper 
om relationen mellan undervisningsmetoder och resultat i yrkesutbildning har 
därefter tre rapporter redovisats (Palm & Sällström, 1982 a; Palm & Sällström, 
1982 b; Sällström, 1991 a). Resultaten tyder sammanfattningsvis på det värdefulla 
i att undervisningen knyts till vardagslivet och dess verklighet inom yrkesområ
det. De ämnen som både elever och avnämare önskar sig mera av utgörs av yrkes
specifika ämnen, medan detta önskemål inte påvisas för teoretiska ämnen som 
inte kan uppvisa denna förankring. 

Den fokusering på kognitiva vetenskaper som under senare hälften av 1900-talet 
kunde förmärkas, har utmynnat i en omfattande uppmärksamhet på lärande. Då de 
synpunkter och tankar som under senare tid redovisats av olika forskare har visat 
sig väl överensstämma med resultaten i de fyra arbetena, har det känts angeläget 
att än en gång få belysa yrkesutbildningen men då i ett kognitivt konstruktivistiskt 
perspektiv. 

Föreliggande arbete har således föregåtts av fyra rapporter och en uppsats för 
licentiatexamen (Sällström, 1991 b), var och en med inriktning på ämnet arbets
teknik och med huvudsaklig betoning på lärande med hjälp av instruktioner. In
riktningen får därför inte jämställas eller förväxlas med de teoretiska inslagen av 
kärnämnen med traditionella teorilektioner. Detta arbete far därmed ses som en 
avslutning på tjugofem års intresse för praktik och forskning i arbetsteknik. 

Arbetet och inriktningen med denna avhandling har varit att studera upplevda 
effekter av konstruktivistiska inslag i ämnet arbetsteknik i y rkesförberedande ut
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bildning, och att samtidigt kunna beskriva uppfattningar om lärande i motsats till 
de abstrakta och generella anvisningar som ofta är fallet i befintliga styrdokument. 

I det följande har uttrycken upplevelser och uppfattningar använts synonymt i 
samband med synpunkter och diskussioner avseende effekterna av konstruktivis-
tiskt lärande. En intressant uppgift har även varit att jämföra resultaten med de 
tidigare genomförda undersökningarna, då det på sent sjuttiotal och tidigt åttiotal 
aldrig förekommit uttryck som kognition i den svenska yrkespedagogiska debat
ten. Införandet här av begreppet kognitivt konstruktivistiskt lärande i arbetsteknik 
som en ny dimension, utgör ett spännande och intressant inslag som förhopp
ningsvis kan inleda till en förändrad yrkespedagogisk debatt i ämnet arbetsteknik. 
Kognitiv konstruktivism kommer fortsättningsvis att för enkelhetens skull endast 
benämnas konstruktivism. 

Inriktningen i den inledande teoretiska genomgången är att ta del av de forsk
ningsresultat som kan knytas till yrkesförberedande utbildning, och att sätta in 
detta i ett yrkespedagogiskt konstruktivistiskt lärande. Strävan har här varit att 
välja ut de synpunkter och uppfattningar som kan kopplas till instruktioner och 
färdighetsövningar i arbetsteknik. Anledningen till detta är den stora skillnad som 
föreligger mellan utpräglat praktiska och teoretiska läraktiviteter. 

Den teoretiska genomgången övergår därefter i ett närmande till konkreta lärak
tiviteter med den teoretiska exposén som vetenskaplig grund. Arbetet och inrikt
ningen är alltså, att utifrån utvalda forskare och deras resultat, skissera en lärme
tod som finner vetenskapligt stöd. 

I föreliggande arbete har således en huvudsakligen konstruktivistisk lärmetod 
utvecklats och beskrivits och som därefter har prövats empiriskt. Metodiskt har 
undersökningen skett med hjälp av enkäter och personliga intervjuer. Dessutom 
har elever videofilmats under pågående aktiviteter i arbetsteknik. Även kommen
tarer av undervisande yrkeslärare om lärmiljöns för- och nackdelar har inhämtats. 

Avhandlingen inleds med en teoretisk bakgrundsbeskrivning som omfattar bl. 
a. kunskapskonstruktiva processer, läraktiviteter i autentiska och holistiska sam
manhang och konstruktivistiska ansatser i undervisning. En strävan därvid har va
rit att, från i huvudsak abstrakta och generella uppfattningar om ett konstruk
tivistiskt lärande, närma den teoretiska genomgången mot en mer detaljerad be
skrivning av undervisning och lärmiljöer i yrkesundervisning i arbetsteknik. Detta 
har i sig inneburit en svårighet då hittillsvarande forskning endast i ytterligt be
gränsad omfattning är inriktad mot färdighetsövningar i yrkesförberedande ut
bildning. 

Som ovan nämnts övergår föreliggande arbete i en metoddel, som inleds med en 
beskrivning av en arrangerad lärmiljö som i sin praktiska tillämpning genomförts 
vid Östra Gymnasieskolan i Umeå. Den sista delen i detta arbete utgörs av en re
dovisning av empiriska resultat, som åtföljs av den avslutande delen som består 
av en sammanfattande diskussion om de upplevda effekterna av de konstruktivis
tiska indikatorerna och den arrangerade lärmiljön som helhet. Här görs i viss ut
sträckning även återkopplingar till det som inledningsvis redovisats i den teoretis
ka genomgången. Avslutningsvis redovisas de pedagogiska implikationer, som 
kan härledas av föreliggande arbete samt även en konkret beskrivning av en kon
struktivistisk lärmiljö och förslag till fortsatt forskning. 

2  



Avhandlingens syfte 

Syftet i föreliggande avhandling är att beskriva och analysera uppfattningar om 
effekterna av en konstruktivistisk yrkesförberedande lärmiljö med hjälp av sär
skilda indikatorer. 

Innebörden i syftet är således att på olika sätt fånga de studerandes upplevelser av 
effekterna av ett konstruktivistiskt lärande i industriprogrammets årskurs 1, 2 och 
3 och att därefter beskriva och analysera dessa uppfattningar i ett konstruktivis
tiskt lärperspektiv. 
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Dell 

Teoretisk bakgrund 

Avsnittet inleds med den svenska yrkesutbildningens senare utveckling och in
riktning varefter redovisas generella teorier och uppfattningar om konstruktivis-
tiska processer i lärande. Här är det av vikt att notera att i litteraturen är oftast 
uppfattningar och resultat knutna till företrädesvis teoretiska utbildningar, medan 
föreliggande arbete avser yrkesförberedande utbildning med inriktning på ämnet 
arbetsteknik. Det senare forskningsområdet är synnerligen begränsat vad avser 
såväl teori som empiri. 

Vissa tolkningar av generella resultat och synpunkter är därför nödvändiga del
vis beroende av arbetsteknikens praktiska inriktning. Även det som är att betrakta 
som mer konkret i litteraturgenomgången är i vissa fall föremål för tolkningar i 
samband med beskrivningar och analyser av den konstruktivistiska lärmiljön. I 
det följande presenteras inledningsvis de mer generella resultaten och förhåll
ningssätten åtföljda av mer detaljerade. På grund av komplexiteten i de konstruk
tiva processerna är klara avgränsningar mellan olika indikatorer svåra att göra, då 
de ofta i olika grad samvarierar. Avslutningsvis redovisas en arrangerad lärmiljö 
konstruerad utifrån vad som framkommit i litteraturgenomgången tillsammans 
med erfarenheter av egna tidigare gjorda undersökningar av yrkesförberedande 
utbildning. 

I yrkesutbildning har av tradition det objektivistiska perspektivet varit allmänt 
accepterat. Antagandet att det existerar en faktabaserad sanning och att alla män
niskor lär sig på samma sätt, har därför inneburit att läromedel, i form av böcker 
och skrivna instruktioner, och vad eleverna lärt sig av dessa mätt i kvantitativa 
mått, varit det intressanta. Som lärare under 1950 - 1980-talet kunde jag konstate
ra att den objektivistiska synen på lärandet sällan eller aldrig ifrågasattes. 

En viss förändring kunde dock förmärkas i slutet av 1980-talet. Synpunkter 
böljade framföras på det konstruktivistiskt perspektivet där man menar att läran
det sker internt hos eleven och beroende av elevens tidigare erfarenheter. Min 
egen forskningsansats inför detta arbete kan därför betraktas som innehållande en 
ursprungligen objektivistisk grundsyn men med inslag av konstruktivistisk imp-
lementering i en lärmiljö. 
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Kapitel 1 

Yrkesutbildningens mål och viljeinriktning 

Yrkesutbildningens senare utveckling 

I direktiven till Yrkesutbildningsberedningens betänkande (SOU, 1966:3; SOU, 
1967:48) kritiserades undervisningen vid verkstadsskolorna för att vara ett ensi
digt inlärande av manuella praktiska yrkesfärdigheter. Man menade i betänkandet, 
att de snabba omställningarna i produktionen och även förändringarna av arbetet 
som sådant motiverade, att även andra ämnen borde ges större utrymme. 

Yrkesutbildningen har i Sverige under de senaste fyrtio åren ändrat karaktär på 
ett flertal olika sätt. Från att fram till sextiotalet inkluderat omfattande inslag av 
yrkestekniska moment i såväl arbetsteknik som i yrkesteori, har utbildningen un
der senare årtionden blivit allt mer inriktad på att ge eleverna mer generella yr
keskunskaper. Det gedigna och fördjupade hantverkskunnandet, som tidigare ef
tersträvades, har alltså under senare tid ersatts av en yrkesförberedande utbildning 
(SOU, 1986:2; 1986:3). 

Denna förändring har inte varit helt okontroversiell. Det framgår t. ex. i facktid
skrifter som Metallarbetaren eller Yrkesläraren. Kritiska synpunkter har ofta rik
tats mot att färdigutbildade elever inte kan uppvisa det yrkesspecifika kunnande 
som krävs i vanliga förekommande arbetssituationer, och att den nuvarande yr
kesutbildningen inte lever upp till den kvalitet, som utmärkte utbildningen före 
sjuttiotalet. 

Anledningen till denna förändring kan (se t. ex. Nilsson, 1981) förklaras av att 
statsmakterna önskade förändra yrkesutbildningen till att bättre svara upp mot ar
betsmarknadens och produktionslivets krav. Detta skulle ske genom att i yrkesut
bildningen införa mer teoretiska ämnen, så att utbildningen skulle kunna jämföras 
med fack- och gymnasieskolan och därmed framstå som mer konkurrensvärdig. 

Resultatet av betänkandet (SOU, 1966:3; SOU, 1967:48) utmynnade i att en 
blockutbildning infördes, som medförde en ökad yrkesmässig rörlighet genom 
förändrade gränser mellan olika yrken och yrkesområden. Utbildningsblocken 
kom nu att bestå av närbesläktade yrken, vilket fick till följd att de olika yrkenas 
specifika karaktär märkbart ändrades. Genom denna åtgärd ökade tiden för teore
tiska utbildningsinslag, vilket man ansåg nödvändigt eftersom produktionslivet i 
framtiden skulle komma att ställa allt större krav på teoretiska kunskaper. 

Denna viljeinriktning har under senare tid ytterligare markerats i den gymnasi
ala yrkesutbildningen. Yrkesgränserna har suddats ut allt mer genom bl. a. infö
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randet av programskolan, där de teoretiska kärnämnenas tid har ökat på bekostnad 
av tiden för manuell yrkesteknisk övning (SOU, 1986:3). Arbetsgruppen för över
syn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY) föreslog därvid att de yrkesin
riktade utbildningarna borde bli treåriga. De två första åren skulle huvudsakligen 
vara skolförlagda, medan det tredje året skall vara arbetsplatsförlagt till omkring 
60 %. Detta fick till följd en omfattande skoldebatt om var gränsen går för att 
motsvara de krav som arbetsmarknaden ställer på nyanställd och nyutbildad per
sonal. 

I direktiven i propositionen 1987/88:102 redovisas därefter följande uppfattning 
av föredragande statsråd: 

Flera av de nu aktuella förslagen har emellertid så omfattande kon
sekvenser att jag inte nu är beredd att ta definitiv ställning till hur yr
kesutbildningen bör utformas i framtiden. För att göra detta fordras 
enligt min mening konkreta erfarenheter, (s. 9) 

Med anledning av detta tillsattes en kommitté för utvärdering av en försöksverk
samhet med den treåriga yrkesutbildningen, som fick namnet "Utvärdering av för
söksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan" (SOU, 
1990:75), där varje årskurs utvärderades och redovisades i skilda rapporter. En av 
direktivens sju huvudfrågor för utvärderingen var om det är möjligt att arbets-
platsförlägga stora delar av utbildningen och samtidigt ha högt ställda krav på 
kvalitet. 

Utvärderingen av första året (SOU, 1989:90) pekar på ett generellt problem som 
avser styrningen av innehållet i den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). Man 
anser nämligen att den skolförlagda utbildningen och den arbetsplatsförlagda inte 
är i fas med varandra. Utredningen pekar här på svårigheterna att kunna identifie
ra modulerna och dess innehåll, och att kunna "kugga in" dessa i ve rkliga arbets
processer och menar att 

1 det ögonblick det går att konstatera att modulsystemet upphört att 
fungera i den arbetsplatsförlagda utbildningen måste hela frågan om 
den arbetsplatsförlagda utbildningens konstruktion omprövas, (s. 37) 

Utredningen redovisar också synpunkter på att elever i industriellt tekniska utbild
ningar i stort sett uppfattar försökslinjerna positivt, även vad beträffar den arbets
platsförlagda delen, där de också redovisar önskemål om mer sådan i årskurs 1. 
Eleverna tycker också att utbildningen är mer teoretisk än vad de förväntat sig, 
och att det är svårt att få en helhetssyn på utbildningen. 

I utvärderingen av försöksverksamheten andra året (SOU, 1990:75) menar man, 
att en specificering av de kvalifikationer som det nuvarande arbetslivet kräver är 
svår att redovisa, men att det ändå föreligger krav på modernisering och kvalitati
va förändringar av yrkesutbildningens innehåll och pedagogik. Fortsättningsvis 
ges synpunkter på att moduluppbyggnaden av utbildningen är en läroplanskon
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struktion, d.v.s. ett sätt att organisera kunskap och klargöra de utbildningskrav 
som hör skolan till. Detta innebär i sig ett problem då verksamheten i företagen 
inte kan beskrivas i modultermer, medan den arbetsplatsförlagda utbildningen 
samtidigt skall kunna beskrivas just i dessa termer. Utvärderingen betonar att det
ta egentligen är dels ett översättnings- och dels ett kommunikationsproblem. Ut
bildningens kvalitet är alltså nära sammankopplad med hur den skolförlagda ut
bildningen är synkroniserad med den arbetsplatsförlagda. 

De fördelar som kan noteras med arbetsplatsförlagd utbildning är det starka stöd 
som finns bland arbetsmarknadens parter och uppenbarligen bland lärare och ele
ver, vilket också framkommer i en studie av Sällström (1991). Eleverna far möj
lighet till träning i "riktiga" situationer, vilket höjer elevernas motivation samti
digt som den tydliggör yrkesområdet. Skolans samverkan med företagen kan 
dessutom ge tydliga signaler om utbildningens kvalitet till lärare, skolledare och 
övriga ansvariga för utbildningen. 

De nackdelar som redovisas för APU är de konsekvenser som är förknippade 
med att företagen måste gå med vinst, och som därmed ytterst styr verksamheten. 
Detta kan i vissa fall innebära för skolan en planeringsmässig kortsiktighet på 
grund av att företagen inte alltid kan åta sig förväntade utbildningsuppgifter. Ut
värderingen pekar också på att företagen inte alltid kan infria förväntningarna på 
ett ökat yrkeskunnande, vilket kan bero på att företagen inte kan ställa kvalifice
rad och dyrbar utrustning till elevernas förfogande för introduktion och träning. 

Sammanfattningsvis bedöms kvaliteten i den arbetsplatsförlagda utbildningen 
generellt som hög, även om den långt ifrån alltid innebär lärande utan oftare får 
ses som introduktion och tillämpning. Utredningen betonar dock att den arbets
platsförlagda utbildningen ändå har kvaliteter som skolan inte kan erbjuda. 

I slutrapporten av försöksverksamheten med 3-årig yrkesinriktad utbildning i 
gymnasieskolan (SOU, 1992:25) framförs synpunkter på att APU ofta har disku
terats av berörda yrkeslärare, och att elevsynpunkter har noterats. Den allmänna 
uppfattningen är att eleverna lär sig sådant som skolorna aldrig kan ge på samma 
sätt nämligen verklighet, arbetsgemenskap, arbetsdisciplin m.m. Röster höjs sam
tidigt för att detta är mer att betrakta som förberedd och planerad praktik. Skolor
na är bäst på att utbilda, men arbetslivet har möjligheter att bidra med värdefulla 
inslag. 

Den kritik som utvärderingen framför mot APU, är enligt eleverna, att de får 
göra samma sak hela tiden och att det blir en hel del "dötid", men överlag upple
ver de att "det är på riktigt" och att de lär sig mer. Vidare framhåller man att ele
verna oftare vänder sig till skolan när de inte får lära sig det de skall, eller när de 
far göra samma sak hela tiden. Flera handledare betonar vikten av att finna me
ningsfulla arbetsuppgifter för eleverna. De anser att det inte får bli tråkigt, och 
eleverna får inte uppleva situationer då de bara står och tittar på. 

Senare redovisas i slutbetänkandet av "Utredningen om kompetenskrav för 
gymnasielärare i yrkesämnen" (SOU, 1994:101) synpunkter på bl. a. frågor om 
yrkeslärarnas kompetens i framtiden och hur dessa kompetenskrav skall tillgodo
ses. Anledningen till utredningen är riksdagens beslut om en reformerad gymna
sieskola, där de tidigare linjerna och specialkurserna ersätts av 16 nationella pro
gram men också av specialutformade och individuella program, vilket medför en 
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delvis förändrad lärarfunktion. Enligt de givna direktiven skall utredningen därför 
göra en översyn av kompetenskraven för gymnasielärare i yrkesämnen. 

I utredningen betonas också att den reformerade gymnasieskolan och den mer 
kursutformade utbildningen ger bättre förutsättningar för att undervisningen skall 
anpassas efter utvecklingen i arbetslivet. Härvid framhålls bl. a. att 

Utbildningar som leder till ett yrke bör sträva efter att skapa en nära 
koppling mellan teori och praktik De lärare som skall undervisa i yr
kesämnen behöver en fast förankring i praktikens värld. Risken finns 
annars att de ägnar sig åt att förmedla generella kunskaper till ele
verna men saknar förmågan att visa kunskaper i praktisk handling. (s. 
103) 

Man menar slutligen också att gymnasielärare i yrkesämnen bör ha kompetens att 
kunna skapa en pedagogisk miljö, som svarar mot de krav eleven kommer att 
möta i yrkeslivet. 

Utredningar om lärlingsutbildning 

I Yrkesutbildningen (SOU, 1966:3) framkommer att många yrkesförbund, långt 
innan tillkomsten av skolförlagd yrkesutbildning, själva söijde för tillkomsten av 
kvalificerad arbetskraft genom utbildning inom företagen. Lärlingsutbildningen 
innebar att hantverksorganisationerna utarbetade och själva fastslog utbildnings
planer utan någon skolmyndighets godkännande. Senare övergick utbildningen 
till ett närmare samarbete med yrkesskolorna. Oklarheten med lärlingsutbildning
en kommer till uttryck enligt följande: 

Det är emellertid omöjligt att i siffror uttrycka lärlingsutbildningens 
omfattning, eftersom det inte finns tillförlitliga uppgifter om den ut
bildning som tidigare bedrivits och som fortfarande bedrives utan 
statsbidrag, (s. 71) 

Lärlingsutbildning innebär enligt "Yrkesutbildning och arbetsliv" (SOU, 
1970:58), att enskild elev träffar ett avtal med företagare om utbildning efter vissa 
normer, varvid företagaren far statsbidrag för detta. Kravet för statsbidrag är bl. a. 
att företagaren "så skall undervisa lärling, att denne erhåller tillfredsställande kun
skap och färdighet i yrket." (s. 40) 

I en annan utredning om lärarkompetens för yrkesutbildning (SOU, 1994:101) 
beskrivs det av riksdagen fattade beslutet om den nya lärlingsutbildningen som ett 
treårigt individuellt anpassat program, där yrkesutbildningen sker i företagen och 
kombineras med ett anställningsförhållande. Här framgår också att utbildningen 
skall innehålla minst fem kärnämnen men skall, för de elever som så önskar, även 
innehålla alla kärnämnen. Detta innebär att lärlingen är anställd under den före-
tagsförlagda utbildningen men är elev under gymnasietiden. 
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Beträffande lärlingsutbildning och praktik framför Abrahamsson (1999) syn
punkter på behovet av denna utbildning som något som ofta har diskuterats på 
grund av att näringslivet med jämna mellanrum efterfrågar denna utbildnings
form. Här framkommer också att olika försök att skapa en modern lärlingsutbild
ning årligen kommer upp i riksdagen. Författaren menar att den lärlingsutbild
ning som ligger inom ramen för den svenska gymnasieskolan inte fungerar, då de 
företag som skall ta emot lärlingarna inte har tillräckligt stort inflytande över ut
bildningen. Synpunkter framförs också på att förändringar snabbt måste införas 
för att skapa en väl fungerande utbildning, eftersom den f. n. är väldigt begränsad 
i sin omfattning och i de fall där den förekommer, är den tydligen alltför starkt 
knuten till företagen. 

Yrkespedagogisk forskning 

Beträffande pedagogiska och metodiska frågor betonas i utredningen om gymna
sial yrkesutbildning (SOU, 1967:48), att "Tyvärr har det ägnats för litet intresse, 
särskilt inom den vetenskapliga forskningen." (s. 36). Man anser nämligen att 
dessa frågor blir viktigare än tidigare, och att förbättringar är nödvändiga förut
sättningar om de uppsatta utbildningsmålen skall uppnås under den tid som är 
avsatt för arbetsteknik. Som exempel på detta ger utredningen förslag på arbets
objekt som dels kan vara interna och dels externa. De interna arbetsobjekten bör 
ha en väl avpassad pedagogisk och metodisk utformning, som man menar inte 
utesluter att de består av säljbara produkter medan externa objekt kan exempelvis 
vara kundarbeten, reparationsarbeten, utbildningsbyggen m.m. Utredningen vill 
med detta peka på en rad olösta pedagogiska och metodiska frågor, och därmed 
väcka intresse för en vetenskaplig behandling av dessa. 

Av speciellt intresse för föreliggande undersökning är att YB redovisar, förutom 
fördelarna med interna arbetsobjekt, även nackdelarna med dessa, bl.a. att de 
saknar saluvärde, och att de medför kostnader både för konstruktion och för ma
terial. En förutsättning för den i denna undersökning arrangerade lärmiljön är 
motsatsen, nämligen att de s. k. interna arbetsobjekten skall vara säljbara nytto
produkter som tillför inkomster i stället för, som YB framhåller, kostnader. 

Utredningen om kompetenskrav (SOU, 1994:101) uppmärksammar också be
hovet av yrkespedagogisk forskning, då man anser att den forskningsbaserade 
kunskapen är otillräcklig. Man menar att beskrivningar och analyser av gymnasie
skolan och industrigymnasier som lärmiljöer, är mycket eftersatta forskningsom
råden. Man anser därför att det inom dessa områden bör kunna påbörjas gemen
samma forskningsinsatser, från både industrisociologer och pedagoger med in
tresse för bl. a. inlärningsproblem. Det internationella intresset för yrkespedago
gisk forskning från bl. a. OECD, EU med sitt LEONARDO-program nämns här 
som exempel. De forskningsområden som utredningen (SOU, 1994:101) fram
håller som angelägna är bl. a. 

- hur lägger lärare och instruktörer upp sin undervisning? 
- vilka uppgifter får de studerande av sina lärare? 
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- vilken koppling får de studernade mellan teori och praktiskt arbete? 
- undervisningmetoder i yrkesundervisning för vuxna och ungdomar. 
- vilka metoder tillämpas för att studera samspelet lärare/elever i 

yrkesundervisningen ? 
- utrustningskostnader och pedagogiska effekter. 
- vår yrkesundervisning i ett internationellt perspektiv, (s. 119) 

Abrahamsson (1999) menar att forskning inom yrkesutbildning i Sverige inte är 
prioriterad utan mer fokuserad på ungdomsutbildning, högre utbildning och vux
enutbildning. Han framhåller också att ytterst få departement har avsatt medel för 
yrkespedagogisk forskning. 

Sammanfattningsvis konstateras att den yrkespedagogiska forskningen är ytterst 
marginellt förekommande i vårt land, trots att starka behov påtalas för en sådan. 

Utbildningsmål och arbetsmarknadskrav 

Under de senaste trettio åren har, som tidigare sagts, yrkesutbildningen varit före
mål för förändringar som varit färgade av de krav som samhället och produk
tionslivet ställer. Detta har medfört att yrkesutbildningen omorganiserats för att 
bättre medverka till social och ekonomisk utveckling. Enligt Burgoyne (1992) är 
det utbildningsorganisationen som sådan, som har den bästa förutsättningen att 
snabbt skapa förändringar i utbildningssamhället. Den organisationsförändring 
som skett av yrkesutbildningen kan därför, med utgångspunkt från Burgoyne, ses 
som ett effektivt och snabbt sätt att anpassa utbildningsmålen till de krav som den 
ständigt förändrade arbetsmarknaden ställer. 

I linje med Burgoynes uppfattning anser Hunt och Jackson (1992) att yrkesut
bildningen bör reformeras för att bättre svara upp mot en förändrad ekonomisk 
situation, genom att bl. a. berörda parter tar ett större ansvar för undervisningen. 
De anser att detta kan ske genom att företag, enskilda personer och samhälleliga 
instanser arrangerar samtal, program och möten för att utbyta erfarenheter och 
behov av yrkeutbildande insatser. Detta överensstämmer med den uppfattning 
som redovisas av Muller och Funell (1991). De menar nämligen att upptäckten 
av länken mellan yrkesutbildning och ekonomisk och social utveckling resulterar i 
att nya strategier utvecklas för utbildning och vidareutbildning inom arbetslivet. 

Nilsson (1981) anser att det är en vanlig uppfattning att yrkesundervisningen 
grundar sig på undervisningsteknologiska tankegångar, men att detta är helt felak
tigt. Hans uppfattning är att undervisningen helt har organiserats med utgångs
punkt från den ständiga ambitionen att efterlikna produktionslivets arbetssätt. För
klaringen till yrkesutbildningens förändring under de senaste trettio åren beror en
ligt detta synsätt, på den förändring som skett inom produktionslivet från det att 
produktionen varit uppbyggd kring hantverksmässigt arbete och kunnande till da
gens storskaliga industriella produktion. 

Besluten vid 1970 års riksdag, som förbereddes av yrkesutbildningsberedningen 
(SOU, 1966:3; SOU, 1967:48), medförde en reformering av yrkesutbildningen, 
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som innebar att tiden för teoriämnena ökade kraftigt på bekostnad av tiden för 
yrkesämnet som nära nog halverades (Nilsson, 1981; SOU, 1986:3). Anledningen 
till detta var att utbildningen vid gymnasieskolan inte skulle ge en färdig yrkes
utbildning utan endast vara yrkesförberedande. Eleverna, som genom denna om
organiserade yrkesutbildning fått en bredare teoretisk kunskapsbas och ett ytligare 
yrkestekniskt kunnande, skulle enligt riksdagsbeslutet fa sin slutliga färdigutbild
ning i arbetslivet. 

Utbildningstid och lärmetoder 

Tiden för att uppnå utbildningsmålen har genom omorganisation (SOU, 1966:3; 
SOU, 1967:48) sålunda genomgått en kraftigt förändring. Detta har osökt fått till 
följd att allt större krav på effektiva metoder har ställts för att uppnå en av elever, 
lärare och arbetsmarknad accepterad yrkesskicklighet (SOU, 1986:3). Det enligt 
betänkandet ytliga men samtidigt breda yrkeskunnandet måste samtidigt ge ele
verna en helhetsuppfattning om yrkesområdet som sådant, vilket i sig kan vara 
svårt. Om de kunskaperna inte kan ge eleven meningsfullhet med utbildningen, 
kommer sannolikt lärandet att påverkas negativt. 

Av den anledningen framstår behovet och utvecklingen av lärmetoder som syn
nerligen angelägna för att i möjligaste mån kompensera bortfallet av undervis
ningstiden för yrkesämnet. I skilda reformarbeten av gymnasieskolan har det i 
allmänhet redovisats omfattande synpunkter på behovet av en omorganisation av 
yrkesutbildningen, medan motsvarande inte kan sägas om hur utbildningen de 
facto skall kunna göras effektivare. 

Anledningen till detta kan vara de uppenbara svårigheter som föreligger då det 
gäller att beskriva effektiva lärmetoder. Engeström (1994) framför uppfattningen 
om att generella synpunkter på sådana metoder beskrivits av många forskare, me
dan detaljerade tillvägagångssätt, för att i praktiska undervisningssituationer ge
nomföra dessa, lyser med sin frånvaro. Engeströms synpunkt kan med tydlighet 
verifieras i de olika gymnasiala reformarbetena. Konkreta beskrivningar av lär
metoder i grundläggande yrkesutbildning, som vilar på vetenskaplig grund, lyser 
nämligen fortfarande med sin frånvaro. En anledningen kan troligen sökas i de 
begränsade yrkespedagogiska forskningsresultat som varit tillgängliga. 

Vid den yrkesförberedande utbildningen i Umeå har det under lång tid gjorts 
olika försök att effektivisera lärmiljön av ovan anförda skäl. Möjligheterna att 
motivera eleverna har bl. a. skett genom att inrikta utbildningen mot tillverkning 
av användbara (och även säljbara) produkter. Försöken har ofta upplevts positivt 
av såväl lärare som elever. Genom att produkterna dessutom kunnat säljas, har 
skolan fatt betalt för en stor del av undervisningsmaterialet, samtidigt som man 
kunnat förmärka en bättre utnyttjandegrad av maskiner och utrustning och en 
minskad lagerhållning och därmed minskade lagerkostnader. Detta sammantaget 
har medfört att allt större uppmärksamhet har riktats på både för- och nackdelar, 
där de sistnämnda i allmänhet uppfattats som förenade med den delvis nya föränd
rade lärarrollen. Intressant är därför att närmare studera och jämföra en konstruk-
tivistisk lärmiljö med aktuell forskning inom detta område, (se s. 48-49) 
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Kapitel 2 

Uppfattningar om kunskapskonstruktiva processer 

Begreppen kunskapskonstruktion och konstruktivistiskt lärande kommer fortsätt
ningsvis att användas synonymt medan kunskapskonstruktiva processer får ses 
som ett övergripande begrepp innefattande såväl kunskapskonstruktion som kon
struktivistiskt lärande. Anledningen till dessa begreppsdefenitioner är att olika 
forskare uttrycker samma fenomen och företeelser på olika sätt. Vidare bör note
ras att en genomgående strävan är att beskriva forskarnas uppfattningar så att des
sa kan analyseras och tolkas i ett yrkespedagogiskt kontext. 

Några förhållningssätt till lärande och undervisning 

Enligt Jonassen et al. (1999) måste undervisningen, för att vara meningsfull, vara 
knuten till en lämplig läraktivitet. De anser nämligen att "Concepts, rules, and 
theories that are not associated with activity have no meaning." (p. 109) De beto
nar således vikten av att identifiera de aktiviteter som krävs för att lösa proble
men. Glasersfeld (1995) anser, som många andra, att problem löses inte genom att 
återfinna det utantillinlärda rätta svaret. För att lösa ett problem på ett intelligent 
sätt måste man först se det som ens eget problem d.v.s. man måste se det som ett 
hinder, som hindrar ett framsteg mot målet. Önskan att uppnå det som man tror på 
vara slutet på en ansträngning är den mest tydliga formen av motivation. Att ha 
letat och funnit en väg till målet medför ojämförligen mer nöje och tillfredsstäl
lelse, än att helt enkelt fa reda på att man har kommit med det rätta svaret. 

Glasersfeld anser fortsättningsvis att då man har funnit ett praktiskt sätt att lösa 
ett problem upphör inte nödvändigtvis all motivation att söka vidare. De bästa 
lärarna har känt till och använt all denna information, men de har vetat och använt 
den mer eller mindre intuitivt och ofta mot traditionellt rekommenderad instruk
tionsteori. Han menar att konstruktivism gör inte anspråk på att ha gjort stora för
ändringar inom utbildning men den gör anspråk på att ha tillfört en begreppsmäs-
sig bas för en del av de saker, som vissa inspirerade lärare genomför utan någon 
som helst teoretisk grund. 

I arbetsteknik förekommer olika typer av instruktioner. Vanligast är muntliga 
och skriftliga instruktioner, men det förekommer även bandade och videoinspela
de instruktioner. Det som är avgörande, för vilken av dessa som används, beror på 
olika synsätt på undervisning och lärande och på aktuellt ämnesområde, kursav
snitt, årskurs och elevförutsättningar. I detta kontext kan följande aspekter vara 
värdefulla att ta del av. 
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Wood (1995) anser att undervisning kan genomföras på olika sätt nämligen ge
nom direkt instruktion (Rosenshine & Stevens, 1986), vägledd och skriven in
struktion (Bauman, 1986) och aktiv undervisning (Good, Grouws, & Ebmeier, 
1983). Gemensamt för dessa är en inledning med en anknytning till tidigare av
snitt som övergår till en presentation av ett nytt aktuellt ämnesområde. Nästa lek
tionsavsnitt utgörs av ett elevpraktiskt arbete, där läraren kontrollerar förståelse 
genom frågor och korrigerar vissa missuppfattningar, varefter lektionspasset av
slutas med att eleven mer eller mindre får arbeta självständigt (Rosenshine & Ste
vens, 1986). 

Wood (1995) menar också att lärare kan tränas att följa denna uppläggning, vil
ken leder till förbättrade elevprestationer (cf. Andersson, Evertson, & Brophy, 
1982; Becker, 1977; Good & Grouws, 1979). Fastän elevernas prestationer på 
standardiserade test, enligt Wood, inte kan betraktas som representativa för tan
keprocessen så visar emellertid forskning (Book, Duffy, Roehler, Meloth & Vau-
rus, 1985) på motsatta data. I denna studie följde lärarna en förklarande modell 
där den lärande proceduren i ordförståelse var uppdelad i fem steg. Resultatet av 
studien visade att eleverna inte bara förbättrade sin läsförmåga utan också ökade 
sin medvetenhet om den process de använde under sin läsning. 

Alla dessa undervisningsmetoder kan, enligt Wood, relateras till påståendet att 
kunskap existerar i en yttre värld och till en psykologi som kräver att information 
förvärvas genom perceptionsprocesser och representation av denna yttre värld. 
Wood framhåller emellertid att det därefter har tillkommit en ny ansats med en 
åtföljande psykologisk teori som bestrider de tidigare rådande synpunkterna på 
läraktiviteter. Wood summerar de uppfattningar som Spivey (1996) och Duit 
(1995) redovisat med avseende på utbildning inom områdena läsning, skrivning, 
vetenskap ("science") och matematik. Utifrån deras perspektiv redovisas en 
mycket grundlig förändring av vad som anses som kunskap och vad som menas 
med att veta, vilket de anför som skäl för att omvärdera utformningen av utbild
ning och undervisning. 

Var och en av dessa forskare framför en konstruktivistisk uppfattning där de för
söker att ersätta den direkta överföringen av information med en tolkande aktivi
tet, där den förståelse som eleven skapar genom social samvaro och diskussioner, 
ses som det centrala. Wood anser även att den framväxande konstruktivismen inte 
bara medför en annan syn på läraktiviteter i klassrummet, utan medför också sto
ra förändringar för pedagogikämnet som vetenskap. 

Relationen kunskap och undervisning 

De tidigare refererade forskarnas uppfattningar om kunskapskonstruktiva proces
ser i mer generella termer utgör en vetenskaplig grund för de mer konkreta och i 
det följande beskrivna praktiska förutsättningarna för en konstruktivistisk lärmil
jö. Förekommande tolkningar i samband därmed görs med tanke på utformningen 
av den praktiska färdighetsträningen i arbetsteknik. 
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Enligt Wilson (1996) kan den konstruktivistiska synen på undervisning uppvisa 
samband mellan uppfattningar om kunskap å ena sidan och hur vi tänker och upp
fattar undervisning å den andra. Olika filosofiska uppfattningar påverkar vår syn 
på undervisning och kan sammanfattas enligt nedanstående uppställning. Wilsons 
uppfattning innebär således att undervisning utgörs av en lärmiljö där menings
fullhet skapas om hur kunskap konstrueras. En lärmiljö är således en plats där 
meningsfullhet av olika aktiviteter utvecklas tillsammans med ett konstruerande 
av meningsfulla lösningar på problem.Wilson vill med uttrycket meningsfulla 
aktiviteter betona vikten av att dessa utgör ett hjälpmedel för eleven att konstrue
ra förståelse och att utveckla färdigheter. 

Genom att tänka på undervisning som en miljö, ges betydelse åt platsen där lä
rande sker. Det är således enligt Wilson det ställe där eleven är aktiv, där eleven 
använder redskap, samlar information, samarbetar med andra osv. Denna bild av 
den lärmiljön ger undervisningsplanerare förutsättningar att beskriva och utveckla 
undervisning med ett stort utrymme för elevernas egna initiativ och val. Av vikt 
är dock att eleverna far tillgång till ett rikt informationsflöde bl.a. böcker, video, 
ordbehandlingsprogram, e-mail och att detta sker under god vägledning. 

Om du tänker pa kunskap som Så har du benägenhet 
att tänka på undervis
ning som 

V 
ett innehållspaket som väntar på 
att bli överfört 

ett kognitivt tillstånd som 
återspeglar kunskaper och färdig
heter 

en individs förståelse konstruerad 
genom interaktion med miljön 

en anpassning av en grupps sätt 
att se och handla 

en produkt som skall över
lämnas av en förmedlare 

en uppsättning av strategier 
som syftar till att förändra 
individen 

en situation där eleven ut
nyttjar en rik miljös red
skap och resurser 

deltagande i alldagliga 
gemensamma aktiviteter 

Figur 1. Relationen kunskap och undervisning, (från Wilson, 1996) 

Wilson framhåller också betydelsen av att lärandet inte utvecklas under kontrol
lerade och dikterade förhållanden. En följd av detta blir att betoningen på instrue-
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rande miljöer kommer i skymundan för begreppet lärmiljöer, på grund av att det 
förstnämnda betecknar mer kontroll och styrning i motsatts till mer flexibla upp
fattningar om lärandet som sådant. Vad som framstår som en oklarhet, enligt Wil
son, är den exakta definitionen av lärmiljö, då en god sådan inte kan tillfullo defi
nieras. Wilson pekar härvid på den osäkerhet som föreligger med anledning av 
elevernas val av läraktiviteter, kunskaps- och färdighetsinriktning, grad av aktivi
tet och tempo m.m. Detta far också till följd en fortlöpande tveksamhet bland lära
re och planerare. 

En konstruktivistisk lärmiljö framstår ofta som oordnad för iakttagaren och även 
för eleverna. Teoretiker inom utbildningsplanering anser att den komplexa natu
ren i lärmiljöer inte kan förenas med noggrann planering av undervisning varför 
lärmiljöer inte kan framstå som annat än oordnade enligt Wilson. För teoretikerna 
blir därför uppgiften att beskriva principer och begreppsmässiga modeller en hjälp 
för lärare och planerare i deras arbete att skapa lämpliga miljöer för att uppnå de 
eftersträvade inlärningsmålen. 

Wilson definierar avslutningsvis begreppet konstruktivistisk lärmiljö som en 
plats där elever kan arbeta tillsammans och stödja varandra då de använder olika 
redskap och informationskällor i sin strävan efter uppsatta mål och problemlö
sande aktiviteter. Han framhåller dock att också andra definitioner förekommer, 
och att detta beror på val av fokusering och problemområde. 

Konstruktivistiska indikatorer i lärande och undervisning. 

På grund av mångfalden av olika närmanden till kunskapskonstruktiva processer 
är det lämpligt att avgränsa dessa till de mera centrala och frekventa konstrukti
vistiska indikatorerna aktivitet, autenticitet, holism, kontext och multipla perspek
tiv vilka beskrivs i det följande. 

Aktivitet 

Lärande, betraktas inom det förhållningssätt som benämns konstruktivism, som en 
konstruktiv process där den studerande aktivt bygger upp ny kunskap genom att 
göra en tolkning av information mot bakgrund av tidigare erfarenhet. Den kun
skap som förvärvas på detta sätt, är mer flexibel och öppen för förändring och 
utgör samtidigt en grund för nya kunskaper. Lärande är därför en aktiv kognitiv 
process. Allt det vi vet och kan är tolkningar baserade på vår erfarenhet. 

Konstruktivism ser således kunskap som något som konstrueras mentalt genom 
aktiviteter och erfarenheter i samspelet mellan individen och yttre objekt. Tenen-
baum, Naidu, Jegde och Austin (2001) menar att konstruktivistiska principer fö
rekommer i mycket begränsad omfattning i u tbildningssammanhang och att inga 
samlade ansträngningar har gjorts för att integrera dessa principer i lärmiljön. 
Anledning är tydligen enligt forskarna att det är lättare att redovisa konstruktivis
tiska teorier än att introducera dessa i en verklig lärsituation. 
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Autenticitet 

Bednar, Cunningham, Duffy och Perry (1991) anser att utbildningsmål bör be
stämmas med utgångspunkt från autentiska uppgifter av mer specifik ämneska
raktär som dessutom ska vara kopplade till problemlösande processer i vardagsli
vet. De anser också att vid tillämpning av konstruktivistisk teori i utbildning, kan 
man inte i förväg precisera innehåll och resultat, även om själva kärnan i kun
skapsområdet är både känd och beskriven. 

Cunningham (1992) menar att genom att man lärt sig en speciell delfârdighet så 
innebär detta att man också skall kunna använda den i en problemlösningssitua-
tion. Därför har Cunningham också en kritisk uppfattning om traditionella test på 
grund av att de endast tar hänsyn till läraktiviteterna i sig själv och inte på elevens 
förmåga att reflektera över eller diskutera aktiviteten som sådan. Hans uppfattning 
är att elevens värderingar uppstår helt naturligt från hur uppgifter utföres om lär
aktiviteterna sker med hjälp av autentiska uppgifter. Detta talar återigen för att 
undervisningen bör i möjligaste mån vara verklighetsanknuten. 

The Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1991) anser också att upp
gifter och deluppgifter är värdefullare om sammanhangen är autentiska. Med detta 
menar de, att sammanhangen med nödvändighet skall bestå av vardagslivets ar
bete och händelser för att kunna uppnå denna målsättning. Här redovisar Brown, 
Collins och Duguid (1989) samma uppfattning, då de anser att både lärare och 
elever måste vara starkt engagerade och reflekterande på själva den autentiska 
utforskningen av innehållet. 

Resnick (1987) utvecklar teman om autenticitet, men riktar speciell uppmärk
samhet på skillnaden mellan det lärande som sker i skolan och det som sker utan
för. Hon noterar bristen på transfer mellan de två miljöerna, och menar att detta 
beror på att läraktiviteten i skolan är avskärmad från den helhet och det samman
hang som lärandet är inriktad mot. Hon menar således att en autentiskt lärmiljö 
skapar bättre förståelse på grund av möjligheter till växelverkan med gjorda erfa
renheter. 

Marton och Booth (2000) menar att skolan skall förbereda eleverna för aktivi
teter utanför eller efter skolan, och att eleverna bör engageras i aktiviteter vars 
långsiktiga mål är att tjäna andra aktiviteter. De menar också att lärande är knutet 
till elevens konstruktiva handlingar, men att eleven konstruerar all kunskap på 
egen hand är, som de uttrycker det, "att föra argumentet alltför långt, minst sagt." 
Marton och Booth betonar även inlärningssituationens relevansstruktur och att det 
mest grundläggande för lärandet är elevens sätt att erfara ett visst fenomen och 
dess specifika mening. 

För att åstadkomma ett konstruktivistiskt lärande, så har Jonassen, Peck och 
Wilson (1999) uppfattningen att de flesta forskare rekommenderar detta genom att 
lösa verkliga vardagliga problem. För att uppnå denna autenticitet, kommer un
dervisningen att bestå av uppgifter som kan betraktas som ett kopierande av ak
tivitetsstrukturen. Jonassen anser att 
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Most educators believe that "authentic" means that learners should 
engage in activities which present the same type of cognitve challenges 
as those in the real world (Honebein, Duffy, & Fishman, 1993; Severy 
& Duffy, 1996), that is, tasks which replicate the particular activity 
structures of a context, (p.221) 

Jonassen pekar härvid också på betydelsen av sociala och fysiska faktorers bety
delse för autenciteten i lärmiljön. 

Holism 

Att utforma undervisningen så att eleverna ser deluppgifter som naturliga och 
förklarande faktorer för helheten tyder, enligt The Cognition and Technology 
Group at Vanderbilt (1991), på ett behov av generativt lärande. Med detta menar 
forskargruppen att eleverna bör få övergripande problem där de möter delproblem 
eller delmål för att lösa den större uppgiften. Eleverna graderar därmed sin för
ståelse av deluppgiften genom det sätt på vilket eleven lyckas uppnå det större 
målet. Forskningsgruppen har tidigare visat resultat, som fastslår att denna strategi 
leder till en signifikant ökning i transfer dvs. i utvecklandet av mer användbar 
kunskap över olika områden, vilket också överensstämmer med de resultat som 
redovisas av Sherwood, Kinzer, Bransford och Franks (1987). 

Reigeluth (1999) menar att i både övnings- och utbildningssammanhang bör 
undervisningen vara inriktad mot komplexa kognitiva uppgifter fokuserade på 
färdigheter eller mot kognitiva strukturer fokuserade på förståelse. För att förvär
va färdigheter och förståelse i samband med en vardaglig uppgift, skall eleven 
uppfatta helheten redan från första lektionen. Reigeluth använder här uttrycket 
"learning episode" för att markera en mer holistisk prägel på lärmiljön i stället för 
en mer fragmenterad sådan. Han menar att i en holistisk lärmiljö formas ett stabilt 
kognitivt schema till vilket ny förståelse kan knytas. 
Reigeluth beskriver holism i lärandet genom att som han uttrycker det: 

Domain expertise ranges from simple to complex, but also from gene
ral to detail And it is the general-to-detailed nature of domain experti
se that allows the design of a holistic sequence that goes from simple 
to complex, (p.437) 

Han menar också att dessa begrepp är nära relaterade till varandra, och att kon
struktionen av en holistisk lärmiljö beror på det specifika ämnesområdet. Barab 
(1999) uttrycker detta genom att betona vikten av att designen av en lärmiljö bör
jar med att identifiera vad som skall läras och samtidigt söka finna den vardags
situation i vilken denna aktivitet på ett naturligt sätt ingår. 
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Greno och Chudley (1998) framför synpunkter som kan uppfattas som en ut
vidgning av den holistiska lärmiljön till att omfatta mer än enbart generella, de
taljerade, enkla och komplexa ämnesområden. De anser att 

We need to organize learning enviroments and activities that include 
opportunities for acquiring basic skills, knowledge, and conceptual 
understanding, not as isolated dimensions of intellectual activity, but 
as contributions to students ' development of strong identities as indi
vidual learners and as more effective participants in the meaningful 
social practices of their learning communities in school and elsewhere 
in their lives, (p. 17) 

De betonar här således betydelsen av att en holistisk lärmiljö även skall bestå av 
sociala och kulturella vardagliga inslag. 

Kontext 

Spiro, Coulson, Feltovich och Anderson (1988) framhåller kontextets betydelse 
på följande sätt. De accepterar liksom Wittgenstein (1992) uppfattningen om att 
kontextet är en integrerad del av förståelsen. De menar att om vi bara inriktar oss 
på de utmärkande kännetecknen på ett begrepp, kommer vi endast att fa en be
gränsad "läroboksförståelse'1. Anledningen till detta är att vi inte bearbetar be
greppen i den miljö som innehåller de komplexa inbördes relationer som bestäm
mer när, var och hur begreppen skall användas. Vi kan inte, enligt Spiro, förenkla 
kontextet genom att avlägsna de viktiga och komplexa kännetecknen, och han 
använder liknelsen med utformningen av en sammanfattning där de flesta inbör
des relationer och beroenden har borttagits. 

Spiro et al. betonar också vikten av att bearbeta begrepp i sådana kontext där 
motivationen, innehållet och delarna är olika. De menar att det inte är angeläget 
att söka efter det som är speciellt kännetecknande för de olika begreppen i sig, 
utan att istället närma sig ett kontext från olika utgångspunkter (jfr. multipla per
spektiv). Forskarna anser också att man skall se kontextet och begreppen från oli
ka håll och med olika synpunkter för varje gång som kontextet granskas. Konsek
venserna av denna strategi måste därför uppfattas som i högsta grad motsägelse
fulla till skrivna instruktioner med dess steg och punkter, som inte är särskilt 
ovanliga i traditionell yrkesutbildning. 

I traditionell undervisning kommer eleverna att kunna uppnå olika mål genom 
att enbart följa instruktionen. En ytterlighet, som följd av detta, kan vara att ele
ven uppnår instruktionens mål utan att förstå instruktionens kontext, begrepp och 
innehåll. Spiro och hans forskarlag uttrycker sig sålunda kritiskt om undervisning 
med hjälp av hårt styrande instruktioner, där eleven inte har möjlighet att se och 
tolka begreppen på mer än ett sätt, nämligen på det sätt som instruktionen anger. 
Instruktionen bör, om man skall tolka Spiro et al., tillåta eleven att själv kunna 
granska kontexten från olika håll, dvs. eleven skall ha frihet att själv dra egna 
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slutsatser, vilket förutsätter att instruktionens ämnesområde är kopplad till en för 
eleven känd och motiverande helhet. 

The Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1991) betonar vikten av 
situerat lärande i ett makrokontext, där eleven deltar genom att undersöka ett äm
nesområde och därvid får sina kunskaper bekräftade. Gruppen har kunnat demon
strera att när ett lärande uppträder isolerat från ett kontext, blir lärandet mindre 
effektivt. Med detta menar man att eleven har information tillgänglig i minnet, 
men kan helt enkelt inte förstå när den är relevant att använda. Ett lärande som är 
knutet till ett kontext, kan underlätta utvecklingen av användbar kunskap, om be
toningen ligger på generativa uppgifter, dvs. uppgifter där eleven aktivt överför 
information till en ny kognitiv struktur, och om eleven samtidigt är fördjupad i 
ämnesområdet. Målet är, enligt forskargruppen, att tillskapa en situation som ele
ven är intresserad av, och där deluppgifter uppfattas som meningsfulla i ett större 
kontext istället för att uppfattas som avslutningar. 

Kontextets betydelse för lärande och övning av färdigheter beskrivs av Kirsh-
ner och Whitson (1999) på ett annat sätt. De menar att anledningen till varför lä
rande och övning i skolan inte blir som läraren förväntar sig, beror på att när ele
ven konfronteras med det av läraren specificerade innehållet så inriktar sig ele
ven på 

"the production of that practice but not at the practice itself. And it is not possible 
to resolve problems that are not, in some sense, their own. The more the teacher, 
the curriculum, the texts, and the lessons "own" the problems or decompose steps 
so as to push learners away from owning problems, the harder it may be for them 
to develop the pratice. " (s.33) 

Här framkommer åter betydelsen av att tillskapa en situation som eleven är intres
serad av och som därför upplevs som meningsfull. 

För att kunna skapa en konstruktivistisk lärmiljö, är det enligt Jonassen et al. 
(1999), viktigt att läraren lär sig att använda kontextuella faktorer och att träna 
eleven att upptäcka och tillgodogöra sig värdet av dessa. Han framhåller också 
betydelsen av sociala faktorers medverkan för en god lärmiljö. 

Multipla perspektiv 

Problem i vardagslivet har, enligt Honebein (1996), sällan en enda korrekt lösning 
och menar att det finns många olika sätt att lösa problem. Han anser därför att 
eleverna måste lära sig att utvärdera olika problemlösningar, för att därigenom 
kunna uppnå ökad förståelse. Bednar och hennes kollegor (1991) uttrycker detta 
genom att betona vikten av att konstruera flera perspektiv på en och samma upp
gift, d.v.s att man kan se en och samma uppgift från flera olika håll. 

Cunningham (1992) anser att undervisningen skall vara så utformad att eleven 
kan se olika perspektiv och kunna göra tolkningar av de olika perspektiven. Han 
anser också att eftersom alla tolkningar inte är lika kan man inte fastslå, att det 
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finns ett enda korrekt perspektiv eller en enda tolkning. Här uppträder således en 
tydlig samstämmighet mellan forskarna i synen på betydelsen av multipla per
spektiv i lärmiljön. 

Socialt relaterade synpunkter och effekterna av dessa på lärande betonas av 
många konstruktivister (Land & Hannafin, 1997). De menar att förståelse kan 
fördjupas genom multipla perspektiv med avseende på bl. a. utforskande, tolkande 
och förhandlande aktiviteter, där reflektioner och framsteg kan uppstå genom 
samspel mellan lärare och elev eller mellan elever. Hill och Land (1998) framför 
samma synpunkter. De menar att olika perspektiv från lärare, experter eller kam
rater samordnas och därigenom tillskapas kunskaper och förståelse medan Säljös 
(2000) uppfattning är att avgöra ur vilket perspektiv sammanhanget skall betrak
tas. Anledningen är, enligt Säljö, att lärandet är beroende av dels information, 
färdigheter och förståelse men även av vad som är relevant för ett visst problem. 

Multipla perspektiv på ett problem medför, enligt Jonassen et al. (1999), möjlig
heter att kunna öka kognitiv flexibilitet. Anledningen till detta är att flera per
spektiv på ett och samma problem samtidigt medför ökad komplexitet. Han anser 
nämligen att 

Instruction often filters out the complexity that exists in most applied 
knowledge domains, causing shallow understanding of domain know
ledge to develop, (p. 224) 

För möjliggörandet av ökad kognitiv flexibilitet är det, enligt Jonassen et al., vik
tigt att eleven får ta del av olika åsikter och perspektiv för att lösa problem. Detta 
kan åstadkommas genom att olika personliga uppfattningar far komma till tals. 
Motsatsen är i annat fall att endast lärarens egen tolkning presenteras för eleven. 

Sammanfattningsvis kan det nu vara intressant att anknyta till de synpunkter 
Spiro och hans kollegor (1992) uttrycker. De anser nämligen att den största skill
naden mellan instruktionsdesigners, dvs. de som planerar instruktioner, och kon
struktivister, är att de förra fokuserar sin verksamhet på lärandet av färdigheter 
medan konstruktivisterna koncentrerar sig på lärandet av kunskaper. Designers 
fokuserar alltså inte på att underlätta förvärvandet av kunskaper utan istället kon
centrerar de sig på att identifiera och analysera lärandet av färdigheter och delar 
av dessa. Detta innebär att en instruktionsdesign skall uppfylla två kriterier. Dels 
skall den uppfylla kravet på att vara autentisk och holistisk för att underlätta lä
randet av färdigheter samtidigt som den, enligt konstruktivistiska krav, skall un
derlätta lärandet av kunskaper, även om detta senare krav inte uppfattas som en 
huvuduppgift för en designer. 

De ovan beskrivna konstruktivistiska indikatorerna kan inte i en lärmiljö helt 
särskiljas, bl.a. på grund av deras olika grad av samverkan och utveckling. Anled
ningen till detta är också att gränserna mellan vad som är att betrakta som auten
tiskt, holistiskt, kontextuellt och multipla pespektiv svårligen kan entydigt defini
eras i en lärsituation. Detta kan delvis knytas till Hutchins (1995) uppfattning om 
att 
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Systems thinkers know that, when a human-acitivity system (or socie
tal system) changes in significant ways, its subsystems must change in 
equally significant ways to survive. This is because each subsystem 
must meet one or more needs of its supersystem in order for the super-
system to continue to support it. (p. 16) 

Här bör sammanfattningsvis noteras att både Winn (1993) och Tobias (1993) 
menar att konstruktivismen inte är ett nytt begrepp. Winn reflekterar bl. a. över 
varför detta gamla begrepp har genererat så omfattande diskussioner på senare tid 
och påminner om att konstruktivismen medfört skiftande syn på instruktioner på 
grund av att tänkande inte kan skiljas från praktisk handling. 

Kunskapsbegrepp och lärande 

En konstruktivistisk ansats mot en konkret beskrivning av lärmetoder kräver att 
generella tankar och synpunkter av tidigare refererade forskare analyseras och 
tolkas, så att de kan nyttiggöras i yrkesförberedande utbildning. I det följande kan 
Glasersfelds (1995) uppfattning om kunskapsbegreppet och lärande vara intres
sant att jämföra med föreliggande arbete. 

Enligt Glasersfeld har den allmänna uppfattningen om utbildning varit, att den 
aldrig varit tillräckligt bra, och oavsett metod och effektivitet så har den försäm
rats under de senaste tjugo eller trettio åren. 

To-day, there is a general consensus that something is wrong becau
se children come out of school unable to read and write, unable to 
operate with numbers sufficiently well for their jobs, and with so 
little knowledge of the contemporary scientific view of the world that 
a large section still believes that the phases of the moon are caused 
by the shadow of the earth... (p. 3) 

Huvudanledningen till problemet är att vi under femtio års tid har påverkats och 
skadats av tanklös behaviorism. Glasersfeld menar fortsättningsvis att behavioris-
terna lyckades eliminera skillnaden mellan övning och undervisning, vars mål är 
att skapa förståelse. All inlärning beskrevs av tidiga behaviorister med en modell 
som härletts från experiment med duvor och råttor som utmynnade i bl. a. Thorn-
dikes effektlag. Man ansåg nämligen att alla responser som förstärktes kommer 
att upprepas, vilket får till följd att en inlärningsteori skapas som utgår från styr
kan i förstärkningen. Denna behavioristiska uppfattning kom därmed att få ytterst 
olyckliga konsekvenser för utbildning, på grund av att teorin har riktat sin upp
märksamhet på elevernas prestationer istället för på de orsaker som drivit elever
na till att svara eller handla på ett speciellt sätt. Man menar att förstärkning gyn
nar upprepande av det som blir förstärkt, oavsett om förståelse av problemet fö
religger eller inte. 
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Beträffande kunskapsbegreppet menar Glasersfeld vidare, att skeptikerna har vi
sat att det är logiskt omöjligt att skapa absoluta sanningar. Jämförelsen mellan 
kunskapen och den verklighet som den anses representera kan inte göras, därför 
att enda möjligheten att beskriva denna verklighet är genom ytterligare kunskaper, 
som då i sin tur kräver en sanningsbeskrivning. Skeptikerna har enligt Glasersfeld 
alltid fört fram detta argument som ett hinder för en trovärdig förklaring av kun
skapsbegreppet, samtidigt som han finner det anmärkningsvärt att de inte heller 
försöker definiera eller ställa frågor om det traditionella begreppet kunskap. 

Det är här som konstruktivismen bryter från det traditionella tänkandet. Den 
anser, enligt Glasersfeld, att det föreligger en feltolkning av det gamla begreppet 
kunskap och föreslår att förändra det hellre än att fortsätta med samma hopplösa 
strid om den rätta definitionen. Glasersfeld menar att 

Give up the requirement that knowledge represents an independet 
world\ and admit instead that knowledge represents something that is 
far more important to us, namely what we can do in our experimental 
world, the successful ways of dealing with the objects we call physical 
and the successful ways of thinking with abstracts concepts, (p. 6) 

Sammanfattning 

Gemensamt för de uppfattningar som forskarna företräder om de kunskapskon-
struktivistiska processerna är deras betoning av vikten av att lärandet generellt 
sett utgår från situationer där eleven själv aktivt konstruerar sina kunskaper. Lä
randet bör ske i ett sammanhang som återspeglar vardagslivet för att den kun
skapskonstruktiva processen skall äga rum. Man betonar vikten av att lärandet 
sker i en autentisk och holistisk lärmiljö och inriktas på processen i kunskapskon
struktion och på reflekterande medvetenhet om denna process. 

Forskarna menar också att vi får endast en begränsad läroboksförståelse om vi 
inte bearbetar begreppen i den komplexa miljö där de skall användas. Läraktivi
teter bör därför inriktas på att analysera sammanhangen i multipla perspektiv, 
vilket därmed i sig innebär en kritisk inställning till skrivna instruktioner. Det 
hävdas vidare att när ett lärande uppträder isolerat blir lärandet svårare eftersom 
eleverna har nödvändiga kunskaper men kan inte förstå när de är relevanta att 
använda. Därför förordas generativa uppgifter, där deluppgifter uppfattas som 
meningsfulla inför ett större sammanhang, i stället för att uppfattas som avslut
ningar. 
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Kapitel 3 

Aktiviteter, metoder och strategier 

Efter de ovan redovisade uppfattningarna om den konstruktivistiska lärprocessen 
kommer i det följande anknytningar till lärmetoder att behandlas tillsammans med 
tolkningsansatser mot situationer i färdighetsträning i yrkesförberedande under
visning. 

Lärmiljöer i praktisk yrkesutbildning 

I motsats till de undervisningsteknologiskt baserade metoder, som varit och fort
farande är vanliga i yrkesutbildningen, och där vaije manuellt arbetsmoment ofta 
inövas isolerat från helheten, utmärks en konstruktivistisk metod däremot av en 
helhetssyn på undervisningen. Förståelse är kopplad till erfarenhet och att den på 
detta sätt uppkomna förståelsen samtidigt också är kritisk till sin egen förståelse 
och förmåga att använda den nya kunskapen. Därför strävar individen att under
söka om det inlärda kan användas på ett meningsfullt sätt. Det uppstår alltså ett 
kritiskt förhållningssätt mellan förståelse och förmåga till praktisk tillämpning. 

En lärmiljö skall vara knuten till en praktisk situation där en växelverkan upp
står mellan färdighet och förståelse. Eleven som utför ett manuellt arbetsmoment 
får genom det praktiska försöket klarlagt om förståelsen resulterar i korrekta utfö
randen, vilket uppfattas av eleven som att förståelse har uppnåtts. I yrkesutbild
ningen är den uppfattning, som redovisas av Brown, Collins och Duguid (1989) 
med flera, starkt knuten till behovet av helhetssyn för att förståelse som kopplad 
till erfarenhet skall skapas. 

I en komparativ analys av konstruktivistiska och traditionella lärmiljöer anser 
Jonassen, Peck och Wilson (1999) att all förståelse inte skapas på ett likartat sätt. 
Anledningen till detta är att det föreligger olika sätt att tänka och skapa förståelse 
enligt tabell 1. Av tabellen framgår en tydlig skillnad mellan de två lärmiljöerna. 
Det konstruktivistiska lärandet skapar kunskaper genom aktiviteter och erfa
renheter medan den traditionella lärandet överför kunskaper utan denna koppling. 
Beträffande meningsfullhet betonar Jonassen et al. vidare att det som utmärker 
den konstruktivistiska lärmiljön är reflekterande och förståelse av elevens egna 
gjorda erfarenheter, medan den traditionella presenterar och fokuserar på redan 
fastlagda kunskaper. Lärandet beskrivs även på liknande sätt. I den konstruktivis
tiska lärmiljön sker detta i termer av bl.a. kunskapskonstruktion, tolkande färdig
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heter och autentiska erfarenheter och i den traditionella som kunskapsöverföring, 
reflekterande över vad läraren vet tillsammans med välstrukturerad information. 

Tabell 1. Jämförelser mellan konstruktivistiskt och traditionellt förhållningssätt. 

Constructivist Traditional 

Knowledge Constructed\ emergent, situated 
in action or experience, 
distributed 

Reality Product of mind 

Meaning Reflects perceptions and 
understanding of experiences 

Symbols Tools for constructing reality 

Learning Knowledge construction, 
interpreting world, constructing 
meaning, ill-structured, 
authentic-experiential, 
articulation-reflection, 
process-oriented 

Instruction Reflecting multiple perspectives, 
increasing complexity, diversity, 
bottom-up, inductive, apprentice
ship, modeling, coaching, 
exploration, learner-generated 

Transmitted, external to 
knower, objective, stable, 
fixed, decontextualized 

External to the knower 

Reflects external world 

Represents world 

Knowledge transmission, 
reflecting what teacher 
knows, well-structured 
abstract-symbolic, encoding-
retention-retrieval, product-
oriented 

Simplify knowledge, 
abstract rules, basics first, 
top-down, deductive, 
application of symbols 
(rules, principles), lecturing, 
tutoring, instructor derived 
and controlled, individual, 
competitive 

(Från Jonassen et al., 1999) 

Detta innebär att erfarenheten som sådan måste kartläggas och analyseras för att 
förstå det lärande som sker. En ofta förekommande uppfattning är att erfarenheter 
med begrepp och relationer i skolan är helt olika erfarenheter i det vardagliga och 
verkliga livet. Resnick (1987), Brown et al. (1989), Sherwood et al. (1987) pekar 
alla på dessa olikheter som en huvudorsak bakom misslyckandena av transfer från 
skolbaserat lärande. Därför betonar konstruktivisterna värdet av situerad kognitiv 
erfarenhet i en autentisk aktivitet. 

Svårigheten att i en undervisningsteknologisk lärmiljö erhålla kunskaper genom 
erfarenheter som är kopplade till en autentisk situation framstår som uppenbar. 
Här kan den uppfattning som Collins, Brown och Newman (1988) framför vara 
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intressant. De menar att deras modell för kognitiv lärlingsutbildning representerar 
en undervisningsplanering som är speciellt lämplig för att framkalla autentiska 
erfarenheter. De anser nämligen att 

Thus, the designer must create learning activities that encourage or 
require learners to show their work, explain why their solutions are 
valuable, or defend their positions, (p. 22) 

Mot detta påstående finns det dock starka skäl att erinra om att i den svenska lär
lingsutbildningen förekommer i de flesta fall endast direkta och spontana instruk
tioner av äldre och mer erfaren anställd personal och endast i undantagsfall skriv
na instruktioner. 

I en undersökning av Palm och Sällström (1980) noteras att yrkeslärarna är 
positiva till en lärmetod med autentiska inslag. På frågan "På vilket sätt har du 
funnit att undervisning, där eleverna i huvudsak får lära sig färdigheter genom att 
tillverka användbara produkter, har påverkat undervisningsresultatet?" har en all
deles övervägande majoritet besvarat frågan positivt. 

I en uppföljning av 546 elever i högre specialkurser i animalieproduktion och 
driftledning formulerar Palm och Sällström (1982) slutsatsen att: 

Beträffande utbildningens uppläggning önskade man en mer verklig-
hetsförankrad och mellan teoretiska och praktiska moment mer inte
grerad undervisning. Man ansåg också att om undervisningen tidvis 
förlades till företag på utbildningsorten så förelåg förutsättningar för 
att på ett bättre sätt verklighetsförankra undervisningen samt att 
upptäcka förändringar i yrke och arbetsmarknad. " ( Abstract) 

I undersökningen sägs också i en sammanfattning av utbildningens innehåll och 
uppläggning att: "...man saknar praktiska övningar i d e teoretiskt behandlade av
snitten med andra ord en undervisning som är verklighetsanknuten i sin upplägg
ning." (s. 42) 

En sammanfattning av ovanstående kan uttryckas som att förståelse är starkt 
knuten till erfarenhet av den verklighet i vilken eleven är engagerad. Om detta kan 
tillfullo accepteras så framstår Suchmans (1987) åsikter som synnerligen in
tressanta. Suchman anser nämligen att utbildningsplaner, metoder och instruktio
ner är helt enkelt en projicering eller en tillbakablickande betraktelse av olika 
aktiviteter. Då en elev ställs inför en ny situation kommer elevens förmåga att 
konstruera nya metoder för att klara de nya kraven att värderas i termer av fram
gång. Med utgångspunkt från denna uppfattning kommer utbildningsplaner, me
toder och instruktioner att tillsammans utgöra en del av ämnesområdet genom 
dess anvisning på lämplig läraktivitet. Suchmans uppfattning kan sannolikt tolkas 
som att den i styrdokumenten beskrivna aktiviteten i sig genererar kunskaper vil
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ket inte i samma utsträckning är fallet i ett uteslutande utpräglat teoretiskt ämnes
område. 

En näraliggande tolkning av detta är att i grundläggande yrkesutbildning bör 
en instruktion inte uteslutande fokuseras mot att överföra kunskaper genom me
toder av typ "steg och nyckelpunkter". Istället bör eleven få tillfällen att själv 
konstruera tillvägagångssätt som svarar upp mot de krav som arbetssituationen 
ställer. Instruktionen bör därför leda fram till att skapa sammanhang som hjälper 
eleven att se meningsfullhet i ämnesområdet. Den i utbildningsplanen beskrivna 
undervisningsplaneringen utgör sålunda en del av tillskapandet av meningsfullhet 
men som måste konstrueras, testas och revideras för att motsvara ämnesområdets 
speciella innehåll. 

Autenticitet och holism i lärande 

För att uppnå erfarenhet av lärande krävs enligt Resnick (1987) att eleven är 
kopplad till ett vardagligt kontext. Med detta menar hon följande: 

1. Uppgiften är inte isolerad utan ingår i ett större kontext, där eleven fångar in 
problemet i en holistiskt autenticitet. 

2. Det vardagliga i kontextet avser både elevens uppgift och den omgivande 
lärmiljön. 

Resnick anser tydligen att anledningen till att lösa ett problem måste vara auten
tiskt till det kontext till vilket lärandet skall anpassas. Resnick uttrycker detta på 
följande sätt: 

First, learning is a process of knowledge construction, not of know
ledge recording or absorption. Second, learning is knowledge-
dependent: people use current knowledge to construct new knowledge. 
Third, learning is highly turned to the situation in which it takes pia-
ce. (p. 1) 

Det miljömässiga kontextet är sålunda synnerligen viktigt. Ett grundläggande be
grepp i den konstruktivistiska uppfattningen är att information inte kan memore-
ras som oberoende abstrakta enheter. Lärandet äger alltid rum i ett kontext, och 
kontexten kopplar ihop ingående färdigheter och kunskaper. Kortfattat och enkelt 
förklarat är en abstrakt och förenklad miljö inte bara kvantitativt olik vardagsli
vets miljöer utan också kvalitativt annorlunda. 

En autentisk lärmiljö förväntas variera i komplexitet på olika sätt men förväntas 
samtidigt vara nära elevens kunskaps- och erfarenhetsområde. En tendens i tradi
tionell instruktionsdesign, dvs. planering av instruktioner, är enligt Spiro et al. 
(1988), att skilja innehållet från det sätt på vilket det används. Spiros uppfattning 
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kan tolkas som att eleverna får lära sig kunskaper som förväntas kunna bli tilläm
pade först vid senare tillfällen. Detta tyder på nödvändigheten av att lärande och 
tillämpning måste vara kopplade till varandra. 

Sticht och Hickey (1988) har demonstrerat denna ansats i sin design av grund
läggande elteknisk utbildning. Den traditionella metoden i denna speciella kurs 
bestod av en elteknisk läroplan baserad på en analys av fakta, procedurer och be
grepp inom kunskapsområdet och en undervisning på traditionellt sätt. När ele
verna väl lärt sig arbetsmomentet fick de möjligheter att därefter praktiskt använ
da de nya kunskaperna. 

Sticht och Hickey inriktade sig därefter, i kontrast till detta, på det funktionella 
i eltekniskt kunnande. De identifierade autentiska uppgifter och konstruerade in
struktioner för utbildningsavsnittet. Som ett exempel på detta, så blev eleverna 
uppmanade att diagnostisera varför en lampa inte lyste. Därefter diskuterade klas
sen olika uppfattningar på ett övergripande sätt. Eleverna fördes nu från den ena 
uppfattningen till den andra till mer komplexa och mindre bekanta system men 
genom ett ständigt bibehållande av det funktionella kontextet i uppgiften. 

Motsvarande synsätt noteras även av bl. a. Duffy (1985, 1990) och av Miku-
lecky (1982). De anser i enlighet med den konstruktivistiska uppfattningen att 
den skrivna instruktionen och yrkeskunskaper måste läras i samband med en verk
lig arbetsuppgift. Uppgiften och innehållet i kombination tillskapar ett autentiskt 
kontext, i vilket eleven kan utveckla sina färdigheter. 

I en undersökning av Palm och Sällström (1982), i vilken ingick 230 elever i 
trädgårdsodling och markbyggnad, konstaterades att "...man anser generellt att 
utbildningen bör ändras till att bli mer verklighetsnära i innehåll och upplägg
ning." (s. 33) 

Vidare fann man att "Beträffande kursernas uppläggning anser man det nödvän
digt med mer självständiga och praktiska övningar och att mindre tid läggs på ren 
faktainlärning. " (s. 34) 

Med anledning av de synpunkter som här redovisas med avseende på betydel
sen av situationens inverkan på lärprocessen, kan invändningar riktas mot lärmil
jön i den traditionella yrkesutbildningen. Möjligheten för eleven att där själv re
flektera över bl. a. autenticitet och holism är synnerligen begränsade på grund av 
de i allmänhet skrivna instruktioner som eleverna föreläggs att följa. Spiros et al. 
(1988) uppfattning om att vi bör inte förenkla miljön, utan istället hjälpa eleven 
att förstå miljöns komplexitet, bör därför vara vägledande inom yrkesförberedan-
de utbildning. 

Strategier för planering och utformning av instruktioner i arbetsteknik 

Undervisningen i arbetsteknik utgörs som tidigare nämnts huvudsakligen av 
muntliga och skriftliga instruktioner. Målet för utformningen av dessa är att med 
hjälp av skriftliga instruktioner, ofta indelade i steg och nyckelpunkter, utforma 
detalj anvisningar som förhoppningsvis skall leda fram till önskat yrkeskunnande. 
Här ligger det nära tillhands att jämföra med de tidigare militärt använda instruk-
tionsmaterielen, där de uppsatta målen är att utföra ett korrekt handhavande av 
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vapen och material, ofta utan kritisk granskning eller ifrågasättande. Den kon-
struktivistiska målsättningen att eleven i dessa kontexter själv, med eget tänkade, 
skall stimuleras eller ges frihet att lösa uppgifterna, är härvid synnerligen begrän
sade. Följande forskare och deras uppfattningar på detta komplexa område är där
för intressanta att fortsättningsvis ta del av. 

Utbildningsplanerarens uppgift är enligt West, Farmer och Wolff (1991) att pla
nera undervisningen så att eleven kan använda en eller flera kognitiva strategier 
för sitt lärande. Detta innebär att deras mål är att skapa en aktiv mental process 
kring innehållet. Vid planering av undervisningen måste hänsyn tas till vilken 
eller vilka strategier som är mest ändamålsenliga, dels för innehållet och dels för 
den specielle eleven eller elevgruppen. Att därför lägga upp utbildning och under
visning utan hjälp av dessa strategier är enligt en av forskarna "som att spela fot
boll utan att använda huvudet". (West et al., 1991) 

West et al. anser fortsättningsvis att målet med att använda lärstrategier är att 
innehållet i sig samtidigt är ett mål för att utveckla strategier. Detta tyder på att 
valet av strategi är beroende av vilket innehåll som är föremål för läraktiviteterna. 
Om eleven lär sig att lära så blir också eleven mer effektiv i fråga om att tillägna 
sig kursinnehållet. Ett antal olika kognitiva strategier, där var och en ökar elevens 
prestationsförmåga, bör därför vara ett mål för varje läraktivitet och instruktion. 
Därmed så kommer också eleven att bli mer metakognitivt sofistikerad. Andra 
forskare redovisar samma eller tangerande uppfattningar. Hoek, Terwel och Van 
Den Eeden (1997) påstår nämligen att effektiviteten i lärandet har ett nära sam
band med tillämpningen av sociala och kognitiva strategier och att eleverna måste 
lära sig dessa strategier, medan Hattie, Biggs och Purdie (1996) i sin studie kom
mit fram till att de bästa resultaten noterats när strategiträningen är metakognitiv. 
Även Shaw (2000) betonar vikten av metakognitiva färdigheter och framför här 
en holistisk ansats. Genom att eleven får försöka lösa ett delproblem som ingår i 
en större helhet så föreligger bättre förutsättningar för förståelse. Därför menar 
Shaw att det är viktigt att eleven redan tidigt i sin skolgång får kunskaper om sitt 
eget sätt att tänka. 

Om en skriven text eller ett instruktionsmaterial består av en inre struktur kring 
vilken begrepp eller fakta är organiserade, blir eleverna ofta enligt Goets och 
Armbruster (1980) så intresserade av materialet som sådant, att de inte blir med
vetna om varken ämnesområdets struktur eller huvudbegrepp. Detta utgör i sig ett 
problem eftersom de flesta kognitionsforskare anser att lärande bäst börjar med 
som de uttrycker det, en stor gestalt, ett schema eller en holistisk kognitiv struk
tur. Enligt Goets och Armbusters uppfattning bör därför läromedlet innehålla en 
helhetsbeskrivning där begrepp och fakta utgör detaljer. En viktig uppgift bör för 
designern därför bli att lyfta fram helheten. Utan medvetandegörande av helheten 
i en struktur kommer lärandet, enligt de båda forskarna, att i bästa fall bli upp
delat i mindre avsnitt och rent memorerande, vilket far till följd att det inlärda 
snabbt glöms bort. 

Goets och Armbruster anser också att användandet av en stor bild som inledning 
och inramning av ämnesområdet kan vara till stor hjälp för lärandet. För det 
första så kan bilden framstå som en sammanhängande struktur inom vilken detal
jerna organiseras. För det andra kan bilden uppvisa ett stort antal meningsfulla 
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kopplingar, som är integrerade med helheten, och för det tredje så kan den uppvi
sa antydningar om vad som är viktigt i instruktionen som sådan. För elever som 
skall tillverka en trädgårdslykta eller en grill eller någon annan produkt är det 
därför värdefullt att jämföra sin ritning med en redan färdig produkt som en in
ramning av ämnesområdet som forskarna uttrycker det. 

Reigeluth och Stein (1983) använder i detta kontext liknelsen med vidvinkel 
och teleskoplinser. De anser nämligen att spatiala strategier tillåter eleverna att se 
på den stora bilden samtidigt som eleverna genom att zooma kan betrakta de
taljerna fram och tillbaka efter eget önskemål. Enligt Davies och Greene (1984) 
har kognitionspsykologer redovisat ett flertal strategier som är speciellt anpassade 
för att skapa en helhetsbild, så att elevernas förståelse kan underlättas genom att 
inpassa detaljerna från text eller studiematerial till strukturen. Eleverna måste 
därvid, enligt Davies och Greene, anknyta och inpassa fakta och åsikter till en 
visuell presentation för att uppnå ökad förståelse för helhet och struktur. 

Jonassen et al. (1999) menar att den grundläggande skillnaden mellan en kon-
struktivistisk lärmiljö och muntlig eller skriven instruktion är att problemet be
stämmer lärandet. I det förstnämnda fallet får eleven lära sig ett ämnesområde för 
att lösa problemet vilket innebär att lärandet är starkt knutet till kontextet. I det 
sistnämnda fallet utgör problemet exempel på begrepp eller principer som läraren 
nyss undervisat om. Jonassen et al. anser också att nyckeln till meningsfullt läran
de utgörs av i vilken grad eleven känner delaktighet i ett problem eller en uppgift. 

Jonassen et al. har också en uppfattningen om att problemet bör vara "ill-struc-
tured" på samma sätt som vardagslivets problem. Anledningen är att detta skapar 
större motivation hos eleverna, medan detaljerade och välstrukturerade instruktio
ner kan uppfattas som dess motsats. 

Resultat från kognitionsforskning tyder således på behovet av en konstruktivis-
tisk lärmiljö, eftersom den på ett bättre sätt ger förutsättningar för eleven att skapa 
en inre representation för ämnesområdet med tillhörande detaljer och samband 
(Reigeluth & Stein, 1983). En möjlig tolkning är därför att yrkesutbildningen inte 
bör helt teoretiseras utan i stället centreras kring den vardagliga verklighet där 
yrkesfärdigheten utövas för att därmed inpassa fakta och åsikter till den visuella 
presentation som Davies och Greene (1984) redovisar. 

Lärmetoder i yrkesutbildning 

De nya strömningarna i de kognitiva vetenskaperna kommer sannolikt att radikalt 
förändra den yrkesförberedande utbildningen. En sådan förändring innebär att ett 
utbildningssystem utvecklas som tar hänsyn till det karakteristiska i lärprocessen. 
Det som kommer att beskrivas i det följande är de alternativ för hur undervisning
ens genomförande kan förändras för att möjliggöra för designer och lärare att upp
nå dessa mål. 

Engeström (1994) betonar i sitt arbete begrepp och antaganden som grundar 
sig på en kognitiv syn på lärande och uttrycker sig enligt följande: 
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In reality; learning is mental and practical activity of the student 
which is much more complicated than mere "reception" and "storing". 
The student literally constructs a picture of the world and forms ex-
planatory models of its different phenomena. He or she always selects 
and interprets information, not working like a camera or tape recor
der. (p. 12) 

I anslutning till detta anser han att lärande utgörs av meningsfulla konstruktioner 
som bygger på ett kreativt användande av kognitiva verktyg i form av interna 
mentala modeller och externa instrument. Lärandet är också enligt Engeström 
knutet till deltagande, samarbete och dialog i en praktisk verklighet. Han menar 
också att lärande innehåller ett visst mått av ett kritiskt förhållningssätt till det 
aktuella kunskapsområdet men även av innovation och skapande av nya åsikter 
och praktiskt handlande. Det är därför enligt Engeström inte bara att lagra upp 
färdiga fakta för minnet och inte heller att anknyta till prestationer genom straff 
och belöning. Han menar också att lärande kan i övrigt inte enbart reduceras till 
någon slags känslomässig erfarenhet eller till någon form av spontan växelverkan 
eller omedvetet självförverkligande. 

I syfte att beskriva de svårigheter som är förknippade med lärprocesser redovi
sar Engeström en intressant undersökning. När en viss kurs var avslutad och re
sultaten utvärderade kunde följande observationer göras: Lärare NN fick de klart 
bästa utvärderingarna av kursdeltagarna (det fanns sex olika lärare). Några veckor 
senare när elevernas förmåga att förstå och tillämpa vad de hade lärt sig kontrolle
rades, framkom att det som de lärt sig av lärare NN uppvisade en lägre grad av 
lärande än de övriga delarna av kursen. 

En förklaring till detta kan, enligt Engeström, vara den väsentliga skillnaden 
mellan externa och interna faktorer i undervisning. Med externa faktorer menar 
Engeström de direkt synliga omständigheterna under undervisningstiden som till 
exempel observerbart beteende hos eleverna eller observerbara undervisningsfor
mer. Om uppmärksamheten är fokuserad uteslutande på externa faktorer kan re
aktionen hos eleverna som exempelvis bifall eller skratt bli viktigare än att skapa 
mening för instruktionens innehåll. Externa faktorer kan därför ses som enbart en 
teknik för att framkalla ett kortsiktigt ytligt elevbeteende och lärande. 

Förståelsen och utforskningen av interna faktorer av undervisning är, i m otsats 
till vad som ovan nämnts, baserad på uppfattningen att lärande är konstruktivt och 
ett medvetet långsiktigt mentalt arbete. Vad som händer i elevens tankar är vikti
gare än hur eleven reagerar till det yttre. Undervisningens uppgift är att sätta 
igång, tillföra och inrikta elevens aktiva mentala arbete. Denna insikt leder till en 
ny syn på undervisningens komponenter. I ett verkligt sammanhang är det inte 
tillräckligt att beskriva elevernas yttre framgång, utan det måste klargöras på vil
ken förklaringsmodell och behandling framgången är baserad. För att motivera 
eleven är det inte nog med externa stimuli, belöning och straff utan man måste 
även finna de intellektuella förutsättningarna för att kunna stimulera eleven till ett 
verkligt intresse för ämnet. 

Fortsättningsvis anser Engeström att undervisningsinnehållet inte far uppfattas 
som enbart dött material från en lärobok utan innehållet skall kunna tolkas och 
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debatteras mellan åsikter och uppfattningar. Undervisningsmetoder menar han kan 
inte betraktas som mer än alternativa former och tekniska arrangemang i form av 
bl. a. lektioner och grupparbeten. Uppgiften och ändamålet med varje undervis
ningsfas måste därför, enligt Engeström, klargöras som ett steg inom en komplex 
inlärningscykel. 

För att höja kvaliteten i undervisningen är det viktigt att differentiera mellan 
undervisningens externa och interna faktorer. Planeringen och genomförandet av 
undervisning beror således i mycket hög grad på kunskapen om de interna fakto
rerna och samverkan mellan dessa, eller som Engeström uttrycker det 

The internal characteristics of an instructional procedure are only ex
plained when one sees the place and importance of a given phase wit
hin the complete instructional treatment of the subject matter, when 
one sees why a particular procedure had to be just so at a given stage 
and the whole process to which it is linked, (p. 89) 

Inte heller kan externa faktorer gå obemärkta i o lika undervisningssammanhang. 
Fastän de kommer i andrahand i jämförelse med interna faktorer är de fortfarande 
ett nödvändig villkor för en bra undervisning. En duktig lärares yrkesfärdigheter 
eller ett effektivt användande av IT-utrustning är exempel på detta. Ensamma le
der de inte till ett produktivt lärande, men om de interna faktorerna i under
visningen är under kontroll så framstår goda yrkesfärdigheter hos läraren och vi
suell hjälp som värdefulla. För att uppnå en gott och tillämpbart lärande bör man, 
enligt Engeström, ändra uppmärksamhet och intresse från externa till interna fak
torer. I planeringsstadiet är det sålunda viktigt att man planerar undervisning base
rad på interna faktorer, men att uppmärksamhet även riktas på lämplig exploate
ring av externa faktorer. 

Lärande genom konstruktivistiskt tolkande av problem och uppgifter 

Den lärandes aktivitet och undervisningsmetoden innehåller inslag av uppmärk
samhet, urskiljning och tolkning samtidigt som ny information sammanlänkas 
med tidigare strukturer och aktiviteter. Genom denna slags tolkning och kon
struktion uppträder på så sätt ett meningsfullt lärande. Engeström anser vidare att 
meningsfullhet skapas när ny kunskap och nya uppgifter kommer till och smälter 
samman med den lärandes aktivitet och tidigare kunskaper. Ju svagare denna 
koppling är, desto mindre meningsfull blir ämnet för eleven och blir därmed ock
så lättare att glömma. 

Dessa tillämpningar på lärande kan lättast observeras i vardagliga situationer, 
där individer önskar fa klarhet på ett plötsligt uppkommet problem. Den lärande 
framstår där som både vetgirig och i högsta grad observant på hur problemet skall 
lösas. Det objekt som skall läras, är ett problem som kräver förklaring, och den 
lärande närmar sig inte objektet tomhänt. Eleven använder sig av verktyg, böcker, 
andra personers förklaringar och andra kunskapskällor för att analysera och för
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klara problemet. Dessa hjälpmedel fungerar då som instrument för ett lärande, 
som kan liknas vid en cyklisk rörelse mellan den lärande, objektet och instru
menten. 

Kunskap av hög kvalitet är organiserad i konstruktioner och modeller. Kunska
pen som sådan består inte av isolerade detaljer utan är istället integrerad och utgör 
holistiska och meningsfulla mönster. Utmärkande för lärande av högkvalitativa 
kunskaper är att eleven redan från början försöker att skapa en övergripande bild 
av ämnesinnehållet för att därigenom få en översikt över dess struktur, centrala 
begrepp och principer. Detta kan uppnås genom att t. ex. noggrannt undersöka 
introduktionen till en bok och dess innehållsförteckning eller genom att leta efter 
nyckelpassager i ett omfattande informationsmaterial. 

Engeströms uppfattningar om lärmetoder med inriktning på yrkesutbildning och 
arbetsliv sammanfaller med tidigare redovisade resultat av konstruktivistisk kog
nitiv vetenskap, där vikten av bl. a. en autentisk och holistisk ansats betonas. Ofta 
betonas nämligen betydelsen av att eleven ställs inför konstruktivistiska tolkande 
uppgifter som kräver att eleven drar egna slutsatser i syfte att uppnå nya färdig
heter och kunskaper. Noteras bör den indirekta kritik den konstruktivistiska ansat
sen innebär mot yrkesutbildningen nämligen de ofta förekommande detaljerade 
skrivna och bandade instruktioner, som inte medger tillräckligt utrymme för egna 
tolkningar och slutsatser. 

Kognitiv målanalys 

Formulering av kognitiva mål 

Från lärandesynpunkt anser Engeström (1994) att det är viktigt att sakligt beskri
va de utbildningsmål som eftersträvas tillsammans med principer för förståelse. 
Den röda tråden och kärnpunkten i ämnesområdet, nämligen vilken insikt som 
skall förvärvas genom kursen, bör upptäckas redan i början. Genom att gå längre 
än till önskade yttre beteenden kan kognitiva målbeskrivningar av modeller och 
metoder användas som redskap för att generera och styra önskade utbildningsre
sultat. Detta menar han kan ske bl. a. genom att fråga varför en viss prestation är 
framgångsrik och hur den uppstod. 

Analys och utvärdering 

Den traditionella ansatsen för innehållsanalys har två mål. För det första är det ett 
försök att förenkla och reglera eller systematisera de komponenter som skall läras 
genom att översätta dem till process eller metod. Detta kan göras genom att iden
tifiera innehållet och klassificera detta med avseende på innehåll och utbildnings
mål. Man kan till exempel i ett system se komponenterna som fakta, principer, 
begrepp och procedurer medan målen i yrkesutbildning kan vara att nå upp till en 
viss fardighetsnivå. För det andra beskriver innehållsanalyserna det lärande som 
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krävs. I allt väsentligt så preciserar analyserna innehållet och sambanden mellan 
de olika kursmomenten. 

I förhållande till den konstruktivistiska synen på lärmetoder föreligger många 
uppenbara skillnader. Då eleven måste konstruera en förståelse eller uppfattning 
kan inte innehållet i förväg vara i detalj preciserat. I de fall eleven skall lära sig 
ett väl beskrivet kunskapsområde, kan andra näraliggande kunskapsområden bli 
aktuella. Detta kan ses som något helt naturligt, då varje kunskapsområde inte är 
helt fristående från andra. Vardagliga exempel på detta är då en individ i en ej 
skolrelaterad miljö med en enkel kommentar medför ett nytt perspektiv som för
klarar och löser ett problem. 

Den konstruktivistiska uppfattningen accepterar inte påståendet att olika typer 
av lärande kan identifieras oberoende av innehåll och sammanhang. Från ett kon-
struktivistiskt förhållningssätt är det inte möjligt att isolera informationsenheter 
eller att beskriva hur informationen kommer att användas. Fakta är inte alltid 
enkla fakta som man kan minnas isolerade, vilket talar för att fakta inte skall läras 
isolerat för sig själv. 

Istället för att dela upp kunskapsområden baserade på logiska analyser av bero
endeförhållanden, inriktar sig den konstruktivistiska uppfattning på vad vanligt 
folk i vardagslivets sammanhang verkligen gör (Resnick, 1987). Det övergripande 
målet för en sådan ansats är att styra eleven mot ett tänkande, på samma sätt som 
en expert arbetar och tänker inom sitt ämnesområde. Därför måste de som plane
rar yrkesutbildning, och som arbetar utifrån dessa antaganden, identifiera kun
skapsområden och de arbetsuppgifter som utförs. 

Den konstruktivistiska ansatsen vill också identifiera färdigheter hos eleven med 
inriktning på reflekterande i stället för på memorering. Traditionella försök att 
lära sig färdigheter betonar vikten av att en effektiv lärprocess skall innehålla 
information och noggrann memorering, medan konstruktivisterna däremot betonar 
vikten av en kunskapskonstruerande process som medför en tankfull och utveck
lande medvetenhet om just denna speciella process. 

Specifikation av mål 

Utifrån det konstruktivistiska perspektivet har varje kunskapsområde sitt eget 
unika vetande, och uppgiften inför planeringen av instruktionen blir då att försö
ka analysera och karakterisera detta område. Om till exempel kunskapsområdet 
är historia försöker vi att upptäcka de sätt på vilka historiker tänker om sin värld 
och en viktig uppgift är då att främja ett sådant tänkande hos eleven. Målet blir 
därmed att undervisa om hur eleven skall tänka som en historiker inte att undervi
sa om någon speciell historisk händelse. Sålunda företräder inte konstruktivister 
inlärnings- och framstegmål som är kopplade till innehållet utan instället söker de 
efter uppgifter som låter de mer specifika målen framträda, då de blir lämpliga för 
den enskilde eleven att lösa i en vardaglig uppgift. 

33 



Utvärdering 

Med en konstruktivistisk kunskapssyn är målet att öka förmågan att använda sina 
förvärvade kunskaper i autentiska uppgifter (Brown et al., 1989). Man anser där
för att undervisning är den handling som skall förse eleverna med dessa uppgifter 
och förse dem med de redskap som behövs för att utveckla färdigheter för svar 
och utvärdera alternativa svar. Utvärdering i det konstruktivistiska perspektivet 
måste därför undersöka tankeprocessen. Detta är inte för att framkalla att uppgif
ten att tänka är oberoende av kunskapsområdet - tvärtom. Det som omfattande 
forskning på expert- och novisstrategier indikerar, är enligt Brown et al. (1989), 
att effektiva problemlösningsstrategier är nära knutna till ämnesområdet. Experter 
är ju experter därför att de har kunskaper om innehållet. 

I yrkesutbildning är mål, analys och utvärdering i högsta grad problemfyllda 
begrepp. Frågan är nämligen var, när och hur dessa skall bearbetas, vilket till viss 
del speglas av Sällström (1991) i en undersökning om yrkesutbildning i en jämfö
relse med arbetsmarknadens krav. Där sägs nämligen beträffande målformulering 
att: 

En förutsättning för precisering av utbildningsmål utgörs nämligen 
av tillgång till relevanta utvärderingsinstrument samt ändamålsen
liga metoder för beskrivning av arbetskrav. Eftersom man för när
varande i allmänhet saknar sådana föreligger endast subjektiva 
upplevelser av uppnådda mål. Sannolikt kan skillnaderna i resultat 
mellan elever under pågående utbildning och lärare som en grupp 
och före detta elever och arbetsledare som en annan bero på att 
den sistnämnda gruppen upplever de krav som ställs i en verklig 
arbetssituation, medan den förstnämnda har en upplevelse av upp
nådda läroplansmål som representerar troliga arbetsmarknads
krav. (s. 22) 

Den slutsats som kan dras av det som här redovisats om mål, analys och utvärde
ring är vikten av att dessa begrepp speglas i ett kunskapskonstruktivistiskt per
spektiv vilket innebär en inriktning på den konstruktivistiska processen i stället 
för på den faktamemorerande. 
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Kapitel 4 

Lärande och undervisning 

I kapitlet redovisas detaljerade pedagogiska målsättningar och de sätt på vilka 
konstruktivistiska indikatorer används i den arrangerade lärmiljön. På grund av 
den centrala roll tolkning spelar i den praktiska färdighetsträningen beskrivs också 
modeller för hur elevens tolkningsförmåga skall uppövas. Den sociala miljöns 
påverkan på lärande beskrivs med några för denna undersökning intressanta forsk
ningsresultat. 

Mål för en konstruktivistisk lärmiljö 

Den arrangerade lärmiljön är i huvudsak uppbyggd av de nedan beskrivna mål
sättningarna och av de i kapitel 2 redovisade konstruktivistiska indikatorerna. 
Sambanden mellan mål, indikatorer och arrangerad lärmiljö kan åskådliggöras 
enligt fig. 2. 

Pedagogiska mål Konstruktivistiska 
indikatorer 

Arrangerad lärmiljö 

Figur 2. Samband mellan målsättningar, indikatorer och lärmiljö. 

Honebein (1996) formulerar i sin artikel sju pedagogiska mål för utformning av 
konstruktivistiska lärmiljöer. Han anknyter därvid till Cunningham, Duffy och 
Knuth (1993) och Knuth och Cunningham (1993) varvid han analyserar och för
klarar miljöernas konstruktion i relation till de sju målen. 

De pedagogiska mål Honebein anser viktiga är följande: 

1. Skaffa erfarenhet av den kunskapskonstruktiva processen. 

Eleven väljer i första hand aktivt själv ämne och ämnesområde men väljer även 
aktiviteter och strategier för problemlösning. Lärarens roll blir därför i huvudsak 
att underlätta och stödja denna process. 

2. Skapa erfarenhet av och förståelse för multipla perspektiv. 
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Problem i vardagslivet har sällan en enda korrekt lösning eftersom det finns olika 
sätt att tänka på och angripa problem. Elever måste därför engageras i läraktivite
ter som gör det möjligt för dem att utvärdera alternativa lösningar på problem. 

3. Utforma läraktiviteter i realistiska och relevanta kontext. 

De flesta läraktiviteter sker i skolkontext och oftast helt skilda från vardagslivet 
och dess verklighet. Som exempel på detta pekar Honebein på att de textproblem 
som förekommer i matematiska böcker sällan relateras till de problemtyper som 
finns i vardagslivet. Jfr Resnick m. fl. Resultatet blir därför reducerad förmåga 
hos eleven att överföra det som de lärt sig i skolan till vardagslivet. För att kom
ma över problemet måste läroplansdesigner försöka bibehålla autenticitet och 
realism i kontextet i uppgiften.Utbildare måste alltså lägga problemen i den miljö 
och den komplexitet som omger eleverna utanför klassrummet. Först då kommer 
de att lära sig att utnyttja sina kunskaper på rätt sätt för att lösa problem ute i var
dagslivet, vilket Honebein betraktar som ett kärnproblem. 

4. Stimulera till delaktighet och medbestämmande i lärprocessen. 

Med detta vill Honebein framhålla betydelsen av att eleven knyts till ett kon-
struktivistiskt lärande, genom att själv få en stark roll i bestämning och identifie
ring av sina uppgifter och ämnesinriktningar, hellre än att läraren bestämmer vad 
eleven skall lära sig. Läraren far härmed en konsultativ uppgift med inriktning på 
mål och medel. 

5. Utveckla läraktiviteter i socialt kontext. 

Intellektuell utveckling är enligt Honebein starkt beroende av social interaktion. 
Därigenom bör lärandet vara knutet till samarbetet mellan både lärare och elever 
och även mellan elever. 

6. Uppmuntra användningen av multipla representationsformer. 

Muntlig och skriven kommunikation är de två mest vanliga formerna för att över
föra kunskap inom utbildning. Dessa två kommunikationsformer medför emeller
tid en begränsning av elevernas sätt att se på sin omvärld. För att motverka denna 
begränsning bör läroplanerna uppta flera media som till exempel video, datorer, 
fotografier m.m. och därmed skapa förutsättningar för eleverna att fa rikare erfa
renheter genom sin utbildning 

7. Uppmun tra självmedvetenhet om processen för kunskapskonstruktion. 

En viktig slutsats om konstruktivistiskt lärande är kunskaper om hur vi når kun
skap. Enligt Honebein utgörs detta av elevens förmåga att förklara varför eller 
hur ett problem löses på ett speciellt sätt, och hur man skall analysera elevernas 
konstruktion av kunskap och lärande processer. Enligt Cunningham et al. (1993) 
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kan detta benämnas reflektivitet något som de anser vara en utvidgning av meta-
kognitiva och reflektiva aktiviteter. 

Honebein anser att designer som använder detta förhållningssätt i den utbild
ningspraktiska verkligheten, har förutsättningar för att skapa en lärmiljö som de 
facto är konstruktivistisk. Han betonar därvid vikten av att kunna tolka målen rätt 
vid överföringen av dessa för designen av en konstruktivistisk lärmiljö. 

Sällström (1991) anser att den produktionsinriktade men även den reparativt in
riktade yrkestekniska undervisningen kan förbättras om man utformar uppgifts
konstruktioner och arbetsformer på ett sådant sätt att de blir meningsfulla för ele
verna. Detta får dock inte uppfattas som att yrkeskompetensen blir lidande utan 
att följdverkan blir den motsatta. Det blir istället fråga om en fördjupad kognitiv 
process, som eleven far genom en undervisning som upplevs i högsta grad me
ningsfull. Därmed kommer själva arbetet med uppgiften att få en ny kvalitets
dimension, där intresse och motivation utgör huvudbeståndsdelar tillsammans 
med ingående yrkesmoment. 

Fortsättningsvis kommer denna litteraturgenomgång att övergå från ett mer 
generellt lärperspektiv till mer konkreta referenser, synpunkter och diskussioner 
för hur ett konstruktivistiskt lärande konstrueras. Med tanke på den komplexitet 
som utmärker detta kommer olika påverkansfaktorer att behandlas var för sig till
sammans med de samvarierande läreffekter som kan tänkas förekomma. 

Operationaliseringar av processer i kunskapskonstruktion 

Aktivitet 

Lärande är enligt Honebein hjärtat i den kunskapskonstruerande processen. Därför 
måste designers sträva efter att utforma lärprocesser där eleverna erhåller en 
lämplig omfattning av självstyrd aktivitet. Av stor betydelse är att läraren får ele
verna att ägna sig åt ämnen och uppgifter som verkligen intresserar dem och som 
stimulerar till att experimentera med olika metoder för att lösa problem. I de 
projekt som Honebein analyserat, framkommer att i båda projekten fick eleverna 
själva bestämma vilka frågor som är intressanta. Detta medför att elevernas intres
se stimulerar till ökad aktivitet för att finna den kunskap som anses viktig. 

Autenticitet 

För den som lägger upp utbildningen är det viktigt att acceptera antagandet om att 
det i problemlösning kan finnas flera rätta sätt, och att det även kan finns många 
rätta svar. Därmed framstår det som en uppenbar nödvändighet att utforma läro
planer som betonar vikten av alternativa sätt att tänka och veta, och att detta utgör 
grunden för elevens egen praktiska verksamhet. Detta kan bl. a. ske genom att 
eleven söker och upptäcker olika kontexter inom sitt problemområde samtidigt 
som andra elevers problemlösningsprocesser studeras. Eleven kan därigenom er
hålla alternativa sätt att uppnå förståelse och därmed kunskaper. Även veckovisa 
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klassmöten, där eleverna får möjligheter att diskutera aktiviteter med andra utgör 
ett alternativt sätt att uppnå förståelse. 

Holism 

Skapandet av naturliga och förklarande faktorer för helheten kräver enligt Hone-
bein detaljerad förståelse för den kultur för vilken eleven förbereds. I de båda 
projekten utfördes en kulturell analys i syfte att bl. a. förstå naturen i de kulturella 
problemen, hur problem löstes av experter, vilka kunskaper och färdigheter som 
behövdes för att vara praktiskt effektiv och vilka kunskapskällor och färdigheter 
som var nödvändiga för att uppnå framgång. Här betonar Honebein vikten av ho
lism något som han anser ofta blir föremål för missförstånd och feltolkningar. 

Honebein anser vidare att en ofta förekommande fråga är hur en simulerad situ
ation kan betraktas som holistisk, då den ju fortfarande är en simulation. Här me
nar han dock att målet är inte att enbart simulera eller replikera den psykiska 
miljön. I stället är målet att designa en miljö, i vilken eleverna använder sina sin
nen och kroppar som de skulle om de var praktiskt verksamma inom ämnesområ
det. Det är syftet med den lärmiljön vare sig den är en simulation, verklig praktik 
eller oberoende studier, att stimulera elever så att deras tänkande relateras till ak
tuell praktisk verklighet (Keegan, 1995). En huvudfråga för Honebein är i detta 
kontext hur en designer skall välja de delar i lärmiljön som är verkliga, simulera
de eller påhittade. 

Multipla modeller 

Multipla modeller för representation är ännu en annan aspekt av målet att uppnå 
multipla perspektiv. Olika media representerar kunskap på olika sätt illustrerad av 
uttrycket "en bild säger mer än tusen ord". Genom att kombinera flera typer av 
media i en lärmiljö så tillåter designern eleven att se uppgiften på olika sätt, så att 
deras förståelse för fakta, begrepp, procedurer och principer blir mångfacettera
de. Lärmiljön kan vara sammansatt av många mediatyper som exempelvis en 
kombination av foto, grafik, texter, animation och verkliga objekt som formar 
innehållsområdet och bidrar till olika kunskapsrepresentationer.Varje medium be
rikar eleven med olika bilder på samma sak. Valet av media bör relateras till upp
giftens naturliga verklighet. För designern blir därför en viktig frågeställning vilka 
media som blir lämpliga att utnyttja för de som skall utföra sitt arbete. 

Transformering av teorier till praktiska och konstruktivistiska lär
miljöer 

I konstruktivistiska lärmiljöer är det värdefullare att ha kännedom om hur en elev 
vet, snarare än vad en elev vet. En designer måste därför skapa läraktiviteter som 
stimulerar eller kräver att eleverna redovisar sitt arbete, förklarar och försvarar 
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det värdefulla i sina lösningar, enligt Collins, Brown och Newman (1989), och 
som i detta avseende hänvisar till sin kognitiva lärlingsmodell. 

Genom att utforma läraktiviteter som överensstämmer med de sju tidigare 
nämnda pedagogiska målen, så innebär detta en överföring av teori till praktik. 
Eftersom dessa mål endast utgör en ram eller utgångspunkt så måste designern, 
enligt Honebein (1996), genom egen kreativitet eftersträva att överföra målen till 
lämpliga aktiviteter. 

Många forskare pekar på svårigheterna med att överföra teorier till praktiska lär
miljöer där designern spelar en viktig roll. Det bör här noteras att förutsättning
arna för att utföra denna transformering inte kommenterats i någon av forskarnas 
uppfattningar, annat än att de pekar på den svårighet som föreligger. Ett exempel 
på detta utgör den uppfattning Lauvås och Handal (2001) redovisar nämligen att 
en stor del av vår kunskap har en form som innebär att orden inte riktigt räcker till 
och pekar här på de vanliga praktiska yrkesutbildningarna där kunskap inte alltid 
kan fångas av språk eller begrepp. Enligt forskarna föreligger dock möjligheten 
till transformering genom reflekterande handledning i spänningsfältet mellan teori 
och praktik varigenom kunskapen får mening och betydelse för olika yrkesverk
samma problem. 

I en utredning om vissa frågor om kortare yrkesutbildningar inom högskolan 
(SOU 2001:107) framkommer liknande synpunkter. Man menar där att det cent
rala för yrkesutbildningar är att den teoretiska basen kopplas till egen erfarenhet 
dvs. att teori och praktik sammanförs till meningsfull kunskap. 

Konstruktivistiska designer 

Black och McClintock (1996) har något avvikande åsikter om de processer som 
innefattas i kunskapskonstruktion i jämförelse med tidigare refererade forskare. 
De anser att begreppet "studerar" bättre täcker det som händer när eleverna kon
struerar ny kunskap än begreppet "lära sig" på grund av dess koppling till tolkan
de och konstruerande processer. Kärnan i begreppet "studera" anser de därför ut
görs av den hermeneutiska aktiviteten i att konstruera tolkningar och som från att 
tidigare ha varit inriktat på tolkningar av texter numera har breddats till att gälla 
tolkning mer generellt (Gadamer, 1976; Palmer, 1969). De anser därför att tolk
ningar utifrån tidigare kunskaper och tankar utgör basen för kognitionsprocessen 
(Winograd & Flores, 1986). 

I enlighet med dessa filosofiska argument för det centrala i tolkning av kogni-
tion, finns det många forskningsresultat från kognitiv psykologi som visar att ett 
stort antal slutsatser hos eleven föregår den egentliga och avslutande förståelsen 
(Black, 1984,1985). Black och McClintock betonar liksom så många andra därför 
vikten av att utveckla lärmiljöer där man särskilt tar hänsyn till att öva elevernas 
färdigheter i att konstruera tolkningar grundade på observationer och bak
grundsinformation. 
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Modeller för att uppöva tolkande förmåga 

I den yrkesförberedande utbildningen ställs eleven ofta inför tolkande uppgifter i 
samband med ritningsläsning, materialval, hållfasthetsberäkningar produktdesign 
m. fl. för produkttillverkningen viktiga beslut. Härvid kan noteras att Black och 
McClintock (1996) anser att tolkning utgör en central och viktig process i sam
band med kognition och lärande. De presenterar följande sju karakteristika, där 
var och en har till syfte att uppöva elevernas tolkande förmåga. 

1. Observation: Eleverna gör observationer av autentiska förhållanden förankrad 
i autentiska situationer (Brown, Collins & Duguid, 1989 och Cognition and 

Technology Group at Vanderbilt, 1991). 

2. Tolkande konstruktion: Eleverna konstruerar tolkningar av observationer och 
konstruerar argument för giltigheten i sina tolkningar. 

3. Kontext: Eleverna får tillgång till bakgrund och kontextuellt material av 
skilda sorter för att hjälpa till vid tolkning och argumentation. 

4. Kognitivt lärlingsskap: Eleverna fungerar som lärlingar åt lärare för att lära sig 
behärska observation, tolkning och kontextets betydelse. 

5. Samarbete: Eleverna samarbetar i observation, tolkning och kontextets 
betydelse. (Johnson, Johnson, Holubec & Roy, 1984). 

6. Multipla tolkningar. Eleverna förvärvar kognitiv flexibilitet genom att få ta del 
av olika tolkningar (Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson, 1992). 

7. Multipla manifestationer. Eleverna förvärvar färdigheter i att överföra kunska
per genom att se olika utfall av samma tolkningar 

Forskarna har alltså presenterat en ansats för konstruktivistisk design som utgörs 
av konstruktivistiska tolkningar av autentiska företeelser som inte är isolerade 
utan i stället ingår i ett antal olika kontext. Black och McClintock (1996) fram
håller också att detta utgör det centrala i deras forskningsresultat. De anser sig 
dessutom ha påvisat att elever som använder dessa program i ett lärspecifikt inne
håll förvärvar generaliserande tolkings- och argumentationsfärdigheter. Därför 
menar de att deras konstruktivistiska design är användbar både som vägledning i 
samband med designutveckling men även för att uppnå goda resultat. 

Social påverkan på lärande 

Den sociala miljöns påverkan på lärande förekommer i arbetsteknik oftast i form 
av det pararbete som blir nödvändigt då vissa uppgifter kräver att eleverna arbetar 
tillsammans för att kunna utföra komplicerade eller tunga arbetsmoment. Den 
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problemlösande dialog som då uppstår utgör därvid den form av social påverkan 
som forskarna betonar som viktig för lärande. 

Raizen (1994) menar att kognitiv forskning hittills fäst alltför stor vikt vid 
mental aktivitet i samband med läraktiviteter. Hon menar att uppmärksamheten i 
större utsträckning bör inriktas på sociala och fysiska kontexter. Anledningen till 
detta är de resultat som kognitiv forskning kan redovisa genom observationer av 
problemlösning i arbetssituationer och hon hänvisar till bl. a. Rogoff och Lave 
(1984). 

Raizen pekar fortsättningsvis i sin artikel på en i detta kognitiva kontext avvi
kande men samtidigt intressant uppfattning. Hon anser nämligen att forskningsre
sultat tyder på att olika individer lär sig på andra sätt i sitt dagliga arbete än i 
skolan på grund av att de använder vad de redan vet på olika sätt. Hon refererar 
här till Scribner (1986) som påvisat att många individer kan förvärva matematis
ka färdigheter och skapa egna effektiva sätt att lösa problem i arbetssituationer 
eller i det vardagliga livet. Detta sker genom att individerna utvecklar nya sätt att 
lösa problem i jämförelse med vad de lärt sig i skolan. Detta kan ske genom att de 
på sin arbetsplats lär sig av sina arbetskamrater eller att de genom egen uppfin
ningsrikedom konstruerar nya problemlösningar. Scribners forskning visar också 
att de arbetsplatsrelaterade matematiska problemen inte har kunnat lösas av ele
verna då de presenterats i skolsituationer. 

Tangerande uppfattning redovisas av Carraher, Carraher och Schliemann (1985) 
som i en studie av gatuförsäljande barn funnit att vissa individer med oförmåga att 
läsa och skriva trots detta kan utföra många och komplexa mentala kalkyler 
kopplade till sin verksamhet. Då motsvarande uppgifter presenterats i skolsam
manhang har barnen däremot misslyckats. En förklaring kan enligt Carraher et al. 
vara att daglig problemlösning är kopplad till rutiner helt olika de som förekom
mer i skolan, vilka visat sig istället försvåra problemlösning. Forskargruppen an
ser sig därvid också ha funnit bevis för att tänkande som vidmaktshålls av dagligt 
mänskligt förnuft kan ligga på en högre nivå än tänkande utan kontext i en skol
situation. 

Smeh och Fawns (2000) har i en studie kommit fram till resultat som visar att 
eleverna har svårt att acceptera ett lärande i samarbete med andra elever. Detta 
kan tyckas märkligt då andra forskare framför motsatta uppfattningar. 

Sammanfattning 

Det som hittills framkommit i kapitel 2-4 kan sammanfattas enligt följande. Yr
kesutbildningens senare utveckling karakteriseras av såväl mål- som organisa
tionsförändringar, vilket medfört att allt större uppmärksamhet riktats på lär
processen. Ett vetenskapligt studium av denna process, men med speciell inrikt
ning på grundläggande yrkesutbildning och lärmetoder i arbetsteknik, är därför 
angeläget att genomföra. Det ytligare yrkeskunnande som eleverna får genom den 
omorganiserade yrkesutbildningen kan möjligen fördjupas genom att förbättrade 
metoder utvecklas. Även om den slutliga färdigutbildningen, enligt riksdagsbe
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slutet skall ske i arbetslivet, är förbättrade lärmetoder positiva med tanke på den 
större motivation eleverna kan tänkas få för sina studier. 

Undervisningen i arbetsteknik utgörs huvudsakligen av muntliga och skriftliga 
instruktioner. I syfte att förändra dessa, så att undervisningen blir effektivare, är 
det av vikt att ta del av vetenskapliga resultat och synpunkter om kunskapskon
struktiva processer. 

Följande jämförelser och noteringar kan göras mellan det som generellt utmär
ker refererade forskare beträffande deras syn på kunskapskonstruktiva lärproces
ser. Bednar och hennes kollegor (1991) anser, vid tillämpningen av konstruktivis-
tisk teori, att det inte i förväg går att precisera innehåll och resultat även om själva 
kärnan i kunskapsområdet är känd och beskriven. Lärandet bör därför inriktas på 
själva processen i kunskapskonstruktionen och på utveckling av reflekterande 
medvetenhet om denna process. Brown, Collins och Duguid (1989) anser liksom 
Cunningham (1992) att tolkningar av gjorda erfarenheter genom autentiska upp
gifter medför ett aktivt lärande. Båda förordar därmed en undervisning som i 
möjligaste mån är verklighetsanknuten. 

Perkins (1992) och Spiro och hans kollegor (1992) framhåller betydelsen av 
lärmiljön och liksom Wittgenstein (1992) betonar de att kontextet är en integre
rad del av förståelsen. Spiro menar också att man skall se kontextet från olika håll 
och se på begreppen från olika synpunkter varje gång som kontextet granskas, 
vilket därmed kan tolkas som en kritisk inställning till detaljerade instruktioner. 
The Cognition and Technology Group at Vanderbit (1991) inriktar sig däremot 
på deluppgifternas betydelse i ett större kontext. Forskargruppen menar nämligen 
att undervisningen bör utformas så att eleverna ser deluppgifter som naturliga och 
förklarande faktorer för helheten, och att detta får ses som ett behov av generativa 
lärande uppgifter. De menar också i likhet med Sherwood, Kinzer, Bransford och 
Franks (1987) att eleverna graderar sin förståelse av deluppgiften genom det sätt 
på vilket de lyckas uppnå det större målet. 

Av moderna uppfattningar och rön kan slutsatsen dras att värdet av den traditio
nella faktainlärning som hittills varit förhärskande kan ifrågasättas. Det som fler
talet forskare anser vara av stor betydelse i lärprocessen utgörs huvudsakligen av 
begrepp om elevens tolkningar av gjorda erfarenheter, om att undervisningen är 
verklighetsanknuten och om att lärandet bör inriktas på själva processen i kun
skapskonstruktionen. Dessa högst generella teoretiska ansatser utan några som 
helst konkreta och detaljerade aspekter på lärandet kan dock tas som intäkt för 
ovannämnda ifrågasättande. 

Intressant är att från de teoretiska ansatserna närma sig mer konkreta konstruk-
tivistiska utgångspunkter för lärprocessen. Brown, Collins och Duguid (1989) 
menar att individen strävar efter att undersöka om det inlärda kan användas på ett 
meningsfullt sätt. En elev som i en färdighetsövning själv kan konstatera att resul
tatet blir korrekt utfört har därmed sannolikt uppnått förståelse för det praktiska 
arbetsmomentets utförande. Flera forskare däribland Resnick (1987) pekar på 
skillnaden mellan det lärande som sker i skolan och det som sker utanför. Palm 
och Sällström (1992) menar här att utbildningen bör bli mer verklighetsförankrad 
och att teoretiska och praktiska moment blir mer integrerade. 
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För att närma sig en konkretare planering av en konstruktivistisk lärprocess bör 
utbildningen vara knuten till en autentisk lärmiljö och inte förenkla denna som det 
ofta görs i skolan (Spiro et al., 1988). Näraliggande uppfattningar framförs av 
såväl Sticht och Hickey (1988), Duffy (1985, 1990) och Mikulecky (1982). De 
anser bl.a. att skrivna instruktioner och yrkeskunskaper måste läras i samband 
med en verklig arbetsuppgift och att detta i kombination skapar ett autentiskt 
sammanhang där eleven kan utveckla integrerade färdigheter. 

Hur lärande nu skall utformas med tanke på vad som hittills framkommit blir 
därför av stor betydelse. West, Farmer och Wolff (1991) menar att instruktionen 
måste planeras så att eleven kan använda en eller flera kognitiva strategier för sitt 
lärande så att en mental process uppstår kring innehållet, vilket också är beroende 
av elevernas olika förutsättningar. Valet av strategi är således beroende av aktuellt 
yrkesmoment och elevens förutsättningar och vilja att tillägna sig kursinnehållet. 

Goets och Armbuster (1980) menar att utan medvetandegörande av helheten i 
en struktur, kommer lärandet att bli uppdelat i mindre avsnitt och rent memore-
rande. Reigeluth och Stein (1983) har i viss mån liknande uppfattning då de anser 
att spatiala strategier tillåter eleverna att se på en stor bild och att samtidigt be
trakta detaljerna i denna. Enligt Davies och Greene (1984) måste eleverna inpassa 
fakta och åsikter till en visuell presentation för att uppnå förståelse för helhet och 
struktur. De tre framförda åsikterna tyder därför på värdet av att yrkesundervis
ningen bör uppvisa helheter lämpligen i form av färdiga produkter. 

Engeströms (1994) syn på konstruktivistiskt lärande är bl. a. att meningsfullhet 
skapas när ny kunskap och nya uppgifter kommer till och smälter samman med 
den lärandes aktivitet och tidigare kunskaper, och att ju svagare denna koppling 
är desto mindre meningsfull blir ämnet och därmed lättare att glömma. Detta ty
der på behovet av att arbetsuppgifterna i yrkesutbildningen planeras i stegrande 
svårighetsgrad så att eleverna kan uppleva nämnda koppling. 

Såväl Engeström (1994) som Resnick (1987) pekar på behovet av att analysera 
de kunskapsområden som eftersträvas och att styra eleven mot ett konstruktivis
tiskt tänkande inom detta område. För att uppnå detta krävs att innehållsanalyser 
genomförs och utvärderas, varefter innehållet formuleras till konstruktivistiska 
målbeskrivningar. En viktig planeringsuppgift i yrkesutbildningen blir därför att 
identifiera kunskapsområden och de konstruktivistiska läraktiviteter som är lämp
liga för dessa. En viktig fördelningsfråga uppstår härvid ofta mellan omfattningen 
i tid mellan traditionell färdighetsövning med hjälp av muntliga och skrivna in
struktioner och konstruktivistiska lärmetoder tillsammans med de elevförutsätt
ningar som föreligger. Wilson (1996) pekar i detta kontext på betydelsen av att 
tänka på undervisning som en miljö, vilken därmed ger betydelse åt själva platsen 
där lärande sker, dvs. en plats där elever kan arbeta tillsammans och stödja var
andra. 

Från de ofta abstrakta och generella teorierna om lärprocessen kommer Hone-
beins (1996) mål för en konstruktivistisk lärmiljö att framstå som ett visst mått av 
konkretiserande av nämnda teorier. Honebeins uppfattning är att den som använ
der dessa mål för den utbildningspraktiska verkligheten har förutsättningar för att 
skapa en lärmiljö som är konstruktivistisk. Sällström (1991) menar att om arbets
uppgifterna upplevs som i högsta grad meningsfulla kommer själva arbetet med 
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uppgiften att få en ny kvalitetsdimension där intresse och motivation utgör hu
vudbeståndsdelar tillsammans med ingående yrkesmoment. 

Black och McClintock (1996) betonar vikten av att utveckla lärmiljöer där man 
särskilt tar hänsyn till att öva elevernas färdigheter i att konstruera tolkningar 
grundade på observationer och bakgrundsinformation. I den grundläggande yr
kesutbildningen ger därför den visuella upplevelsen av t. ex. den trädgårdslykta 
som eleven skall tillverka förutsättningar för tolkningar av utförande, ritnings-
mått, krav på hållfasthet, design m.m. Detta kan också stimulera till att eleverna 
diskuterar med varandra om trädgårdslyktan på ett sätt som Schribner (1986) och 
Carraher et al. (1985) anser viktigt nämligen att den sociala påverkan på lärande 
kan leda till nya problemlösningar helt olika de som förekommer i skolan. 

Resultat och synsätt talar följaktligen för att skolans läroplaner bör få en mera 
konstruktivistisk inriktning med avseende på lärandet. Därigenom erhålles en 
bättre förståelse för hur kunskaper och färdigheter förvärvas och utvecklas och 
behovet av att analysera och förstå lärprocessen. 
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Del II 
Metod 

I denna del redovisas en konstruktivistisk lärmiljö i gymnasieskolans industri
program tillsammans med de metoder som använts för att studera upplevda ef
fekter av olika konstruktivistiska indikatorer. Undersökningen, som genomförts 
med hjälp av enkäter, intervjuer och videoinspelningar, har föregåtts av en pre
sentation av undersökningens olika förutsättningar och mer utförligt beskrivits 
under rubrikerna "Instrument" och "Procedur". Denna del innehåller även en jäm
förande analys av olika lärmiljöer och vad som utmärker dessa. 
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Kapitel 5 
Yrkesutbildningens lärmiljö 

Pedagogiska målsättningar 

För att kunna studera de upplevda effekterna av de konstruktivistiska indikatorer
na har dessa formulerats så att de kommer till mätbart uttryck i elevernas svar på 
enkätfrågor och påståenden under enkätrubrikema A - M. (bil. 1) För att fa ytter
ligare belysning har en strävan varit att i de personliga intervjuerna få elevsyn
punkter som möjliggör ytterligare beskrivningar och analyser av elevernas upp
fattningar. Avslutningsvis har videoinspelningar kunnat avslöja vissa konstrukti
vistiska beteenden, som ej varit möjliga att studera genom nämnda enkäter och 
intervjuer. 

Den av Honebein första pedagogiska målsättningen utgörs av inriktningen mot 
att skaffa erfarenheter av den kunskapskonstruktiva processen genom att eleven i 
första hand själv väljer ämne och ämnesområde men även läraktiviteter och stra
tegier för problemlösning. Denna målsättning medför följaktligen att eleven redan 
i det inledande skedet av ett utbildningsmoment bör ges möjlighet att få uttrycka 
sina önskemål om bl. a. val av utbildningsmoment, arbetsuppgifter, material, ma
skiner, verktyg, antalet lärarledda yrkesteoretiska lektioner och instruktioner, lär
metod i yrkespraktik m.m. Viktigt är således att eleven själv aktivt får delta i u t
formningen av hur elevens eget lärande bäst skall utformas och genomföras. Detta 
kan med fördel uppnås om eleven i lärmiljön får t. ex. deltaga/bestämma i va l av 
materialinköp och lagerhållning inför en arbetsuppgift. 

Honebein betonar i sin andra målsättning vikten av att skapa erfarenhet och för
ståelse för multipla perspektiv. I den yrkesförberedande utbildningen uppstår 
nämligen ofta situationer då problem kan lösas på olika sätt, vilket kräver utvärde
rande kunskaper av alternativa möjliga lösningar i t. ex. en produkttill verkande 
process. Eleven måste därför alltid inför en arbetsuppgift bestämma sig för vilken 
av olika maskiner, handverktyg och arbetsmetoder som är bäst lämpade för ända
målet dvs. för färdigställandet av den av eleven valda produkten. Lärmiljön bör 
därför inte förelägga eleven att handla och välja på ett visst föreskrivet sätt, utan 
istället överlåta till eleven att själv aktivt agera för alternativa möjliga lösningar. 

Läraktiviteter i realistiska och relevanta kontexter (jfr. s. 36) utgör en tredje 
viktig målsättning. Han pekar på att de flesta läraktiviteterna sker i ett skolkontext 
och är oftast skilda från vardagslivet och dess verklighet. I den yrkesförberedande 
utbildningen kan med fördel ofta autentiska och holistiska arbetsuppgifter knytas 
till det aktuella utbildningsmomentet. Därmed får eleven medverka i den situation 
som varje produkttillverkande företag befinner sig i, nämligen att ett yrkeskun
nande i inte så liten utsträckning krävs för att tillverka en produkt. Därmed uppnås 
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Honebeins uppfattning om att utbildare måste anknyta problemen till och inom 
den miljö och komplexitet som omger eleven utanför klassrummet. Därför bör 
en konstruktivistisk lärmiljö innehålla tillverkning av användbara och även säljba
ra produkter där så är möjligt för att motsvara kravet på verklighetsanknytning. 

Honebein framhåller i sin fjärde målsättning vikten av att stimulera till delak
tighet och medbestämmande i lärprocessen. Detta kan uppfyllas om eleverna i 
arbetsteknik själva får välja mellan de moment som de anser vara lämpliga med 
tanke på var de befinner sig i utbildningen. Viktigt är att eleven får välja arbets
uppgifter som svarar mot kursmomentens innehåll. Därmed uppnås en stark elev
roll i bestämning och identifiering av uppgifter och ämnesinriktning. Detta fram
för Honebein som argument för att eleven på ett bättre sätt knyts till en konstruk-
tivistiskt lärprocess. Genom att enkätfrågor och personliga intervjuer om elever
nas upplevelser avseende värdet av bl. a. yrkesteori, kärnämnen, företagsförlagd 
utbildning kan sannolikt information erhållas om i vilken utsträckning konstrukti-
vistiska indikatorer medverkar till att uppnå nämnda målsättning. 

Den femte målsättningen utgörs av läraktiviteternas beroende av det sociala 
kontext, där Honebein framför synpunkter på att intellektuell utveckling är signi
fikant influerad av social interaktion. För att studera detta har enkät- och intervju
frågor tillställts eleverna avseende den sociala omgivningens betydelse och läref
fekter av samarbete. Vidare har under videoinspelningarna kunnat iakttagas olika 
samarbetsformer som eljest inte varit möjliga att få information om. En lärmiljö 
som tillvaratar värdet av social samvaro för att stimulera till ett bättre lärande bör 
ge eleverna möjligheter till t. ex. pararbete där eleverna hjälps åt att lösa problem. 

I yrkesförberedande utbildning föreligger många möjligheter till att uppmuntra 
till användning av multipla representationsformer vilket Honebein redovisar som 
sin sjätte pedagogiska målsättning. Han menar att muntlig och skriftlig kommuni
kation är de vanligaste formerna för överföring av kunskap, vilket i arbetsteknik 
oftast motsvaras av muntlig och skriftlig instruktion. Genom att använda färdig-
tillverkade arbetsuppgifter i form av produkter som fysiska modeller, har eleverna 
större möjligheter att bättre tolka och förstå sin ritning än om jämförelsemöjlig
heter med modellen inte förelåg. Vid en jämförelse av ritningen med den färdig-
tillverkade produkten får eleven sannolikt större förståelse för relationen mellan 
ritningens olika mått och de detaljer som eleven skall tillverka och sedan sam
manfoga. Även videoinspelade instruktioner och datoriserad information finns att 
tillgå för elever i yrkesförberedande utbildning. Värdet av användning av multipla 
representationsformer föreligger i bl. a. svaren på enkätfrågorna och är i allmänhet 
kopplade till tillverkning av användbara produkter. Lärmiljön innehåller således 
ett flertal olika möjligheter för eleven att erhålla kunskaper om det aktuella kurs
momentet. 

Den sjunde och sista av Honebeins pedagogiska målsättningar utgörs av upp
muntran till självmedvetenhet om processen för kunskapskonstruktion. I den yr
kesförberedande utbildningen föreligger ofta initiait problemställningar om vad 
som krävs beträffande material, maskiner och övrig utrustning för att utföra ar
betsuppgiften. Genom att eleven själv far medverka till att inköpa material, välja 
läromedel och arbetsuppgift eller produkt som skall tillverkas så skapas sannolikt 
större arbetslust och engagemang i utbildningen. Reflektioner om processen för 
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kunskapskonstruktion kan sannolikt stimuleras om eleven i lärmiljön i ett tidigt 
stadium får ta egna beslut om tillvägagångssätt inför kommande problemsituatio
ner. 

Sambanden mellan ovanstående målsättningar och konstruktivistiska indikatorer 
härledda från dessa målsättningar har utmynnat i arrangerandet av en konstrukti-
vistisk lärmiljö. 

Komparativ analys av lärmiljöer 

Den konstruktivistiska lärmiljön kan också beskrivas i en jämförande analys med 
en traditionell yrkesutbildningsmetod och med lärlingsutbildning med avseende 
på de för yrkesutbildningen mest framträdande momenten. Jämförelsen redovisas 
i tabell 2 i strukturerad och detaljerad form och ger förhoppningsvis större möj
ligheter att upptäcka likheter och skillnader beträffande konstruktivistiska inslag i 
de tre lärmiljöerna. Intressant är också att vid en jämförelse mellan tabell 1 (s. 24) 
och tabell 2 (s. 49) så kan man konstatera att tydliga likheter föreligger. Som ex
empel på detta kan nämnas att medan lärande i tabell 1 beskrivs i bl. a. termen 
kunskapskonstruktion så är motsvarande i tabell 2 att eleven får själv deltaga och 
tillverka d.v.s det sätt på vilket den praktiska kunskapskonstruktionen genomförs. 

Av sammanställningen i tabell 2 framgår således att den konstruktivistiska lär
miljön innehåller ett större antal autentiska och holistiska utbildningsinslag än de 
båda andra. Utmärkande för den konstruktivistiska lärmiljön är i denna jämföran
de analys dess holistiska utformning, där ämnes- och yrkesinnehållet kompletteras 
med de för den yrkesverksamme viktiga inslagen om kvalité, design, marknadsfö
ring, eget företagande och utvärdering, dvs. för den yrkesverksamme mycket vik
tiga områden som i en traditionell lärmiljö ofta saknas eller endast behandlas 
marginellt trots dess stora betydelse de har i samhälle och arbetsliv. 

Bailey (1997) stöder denna uppfattning. Han pekar på viktiga principer för ef
fektivt lärande och menar att "Tasks and jobs (such as design, planning, produc
tion, repair, and maintenance) are integrated through either broader job defini
tions, or cross-functional teams" (p.39). Därför bör utbildningsreformerna se 
längre än till enbart kvantiteten i utbildningen och mer till den typ av aktiviteter, 
som eleverna kommer att engageras i efter det att de lämnat skolan. Han menar 
också att eleverna bör få en bredare kunskap om sammanhangen och en mer 
abstrakt och begreppsmässig förståelse för vad de gör. Även Kerka (1997) pekar 
på hur lärmiljön i sitt innehåll skall anpassas till ett efterföljande arbetsliv. Efter
som begreppet situerat lärande är knutet till konstruktivism, så sker enligt hennes 
forskning lärandet på arbetsplatser genom situerat lärande eller genom kognitivt 
lärlingsskap. Styrkan hos arbetsplatsen som lärmiljö är, enligt Kerka, bl. a. dess 
autencitet, målinriktade aktiviteter och dagligt engagerande i problemlösning. 
Kerka i likhet med Bailey (1997) menar att skolans lärmiljö därför bör anpassa till 
arbetsplatsens. 

Analysen i tabell 2 gör inte anspråk på att vara heltäckande i alla dess delar men 
väl förankrad till vad som kan utläsas av styrdokument och av egna iakttagelser 
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Tabell 2. Komparativ analys av lärmiljöer. 

Moment Traditionell lär-
miljö 

Konstruktivistisk 
lärmiljö 

Lärlingsmetod 

Yrkes
teori 

Ej direkt knuten till 
yrkestekn. övn. 

Direkt knuten 
till yrkestekn. 
övning 

Inga förutbe-
stämnda teoriin
slag 

Praktik Lär sig yrkeskun
nandet isolerat 
från produkttill
verkning 

Lär sig yrkes
kunnande gm. 
att tillverka 
produkter 

Lär sig yrkes
kunnandet gm. 
att arbeta i pro
duktionsarbete 

Material
inköp 

Deltar ej i detta Deltar genom 
att själva få 
medverka vid 
inköp 

Deltar ej i detta 

Lager
hantering 

Deltar ej Deltar Deltar 

Utrust
ning 

Ållm. utbild-
ningsanpassad 

Nivåanpassad 
utrustning 

Produktions-
anpassad ut
rustning 

Under
håll 

Utförs av tekn. 
personal 

Utförs av 
tekn. per
sonal/elev 

Utförs av tekn. 
personal 

Läro
medel 

Produk-
val 

Lektioner, läro
böcker och rit
ningar 

Ej möjlighet 
att påverka 

Lektioner, ar
betsbeskriv
ningar och rit
ningar 
Elev och lära
re väljer till
sammans ur 
produktför
teckning 

Arbetsbeskriv
ningar och rit
ningar 

Företaget 
bestämmer 
produktval 

Kvalité 
och 
design 

Ingen ut
bildning 

Eleven får 
utbildning 

Ingen ut
bildning 

Mark
nads
föring 

Ingen ut
bildning 

Eleven får 
viss utbild
ning 

Ingen ut
bildning 

Eget före
tagande 

Ingen ut
bildning 

Eleven får 
viss utbild
ning 

Eleven får 
indirekt viss 
utbildning 

Utvär
dering 

Läraren ut
värderar 

Läraren tillsam
mans med ele
verna utvärderar 

Produktions
ansvarig ut
värderar 
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och erfarenheter av den yrkesfÖrberedande utbildningen och dess anpassnings
möjligheter till efterföljande anställning och arbetsliv. Tabellerna kan fortsätt
ningsvis skapa ökad förståelse för kommande resultatredovisning, diskussion med 
argument, kommentarer och återkopplingar till i l itteraturgenomgången refererad 
forskning. 

Lärmiljöns innehåll och uppläggning 

Strävan har varit att på ett generellt sätt beskriva innehåll och uppläggning av den 
arrangerade lärmiljön, men på ett sådant sätt att de konstruktivistiska indikatorer
na synliggörs (Jfr s. 36). Under de följande rubrikerna 1 - 6 ingår företrädesvis 
autenticitet, holism, kontext och multipla perspektiv i olika omfattning. Som ex
empel kan nämnas att om den elev som skall tillverka en viss produkt själv får 
inhandla materialet så upplevs troligen detta som i högsta grad både autentiskt och 
holistiskt. 

1. Inköp 

I den traditionella yrkesutbildningen sker ofta tillfälliga och oplanerade material
inköp som eleven sällan eller aldrig far medverka i. Inköpen görs av lärare eller 
annan personal och ofta på ett sådant sätt att det medför onödig och kostsam la
gerhållning. Om eleven däremot far medverka vid val av produkter som eleven 
skall tillverka, kan materialinköpen beräknas och anpassas i tid och omfattning. 
Genom detta aktiva deltagande i produktplaneringen får eleven även ta del av 
materialval och inköpsmöjligheter till lägsta pris. I vissa fall kan eleverna själva 
helt svara för materialanskaffning till varje produkt. Genom att på detta sätt få 
lära sig genomföra effektiva kostnadssänkande inköpsrutiner, så förvärvar de 
samtidigt en viss företagsekonomisk medvetenhet. 

2. Lagerhållning 

Metoden betonar vikten av att redan i ett inledningsskede lära sig tänka och hand
la efter regler och förhållanden som råder i ett verkligt företag. Lagerhållningen är 
därför baserad på ett enkelt system liknande de som förekommer i de flesta mo
derna företag och bygger på principen om huvudförråd och ett antal mellanförråd. 
Kunskap om olika slag av materialflöden ingår. Eleverna far även lära sig analy
sera kostnaderna för lagerhållning med dess för- och nackdelar. 

3. Utrustning 

En ökad medvetenhet om underhållets betydelse är nödvändig för den framtida 
yrkesrollen. Rutiner för underhåll ingår som ett speciellt moment och eleverna får 
själva utföra det underhåll som är föreskrivet för varje maskin. Väsentligt är här
vid att eleverna får delta i underhållsinsatserna under hela utbildningstiden och att 
skapa rutiner för detta. Efter avslutad utbildning kan det förväntas att eleverna ser 
det som naturligt att på sin arbetsplats införa de inlärda underhållsrutinerna, vari
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genom i bästa fall maskinfel med åtföljande produktionsbortfall och reparations
kostnader undvikes. 

4. Läromedel 

Lärmiljön, som omfattas av modern kognitiv beteendevetenskap, innebär att ele
ven far lära sig ett yrkestekniskt tänkande och en förståelse för helheten för de 
olika momenten. Läromedlen är därför anpassade till varje enskild produkt och 
ofta självinstruerande och konstruerade för att omfatta endast de för produkten 
nödvändiga yrkesteorierna och förutsättningarna, där målet är att tillverka en an
vändbar och säljbar produkt. Läromedlen är "ill-structured" och så utformade att 
ett självgående system utvecklas, där eleverna följer sin egen arbetstakt oberoende 
av andra och till viss del även av lärarens insatser. Genom läromedlets utformning 
far läraren ofta tid över till andra lärarinsatser som t. ex. socialt utvecklande in
slag. 

5. Produktval 

Valet av de produkter som skall tillverkas sker i ett visst samarbete mellan lärare 
och elev. Kriterier för valet är att de i läroplanen ingående momenten finner till-
lämpning i produkterna på ett sådant sätt att när samtliga produkter eller produkt
delar är tillverkade så har också eleven genomgått läroplanens samtliga moment. 
Produkten utgör således ett medium för läraktiviteter genom ökad verklighetsan
passning, helhetsförståelse och motivation. Produkttillverkningen som sådan 
måste på ett genomgripande sätt engagera eleverna och utgör därför i sig ett vik
tigt kriterium. 

6. Utvärdering 

Förutom de kontinuerliga utvärderingar som görs mellan och inom olika utbild
ningsmoment och tillverkningssteg sker även en avslutande utvärdering av den 
färdiga produkten. Denna utförs av läraren tillsammans med eleverna och utgör 
samtidigt i sig ett undervisningsmoment. Viktiga moment i samband med utvär
deringen utgörs av kritisk reflektion, kvalitetskontroll, design och kostnadseffek
tivitet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan ovanstående lärmiljö beskrivas på följande sätt. En elev 
som tillsammans med läraren valt att tillverka en produkt får själv komma med 
alternativa förslag på hur materialet skall införskaffas. Möjligen kan eleven redan 
ha detta hemma eller hos någon kamrat. I annat fall får eleven uppsöka en skrotaf-
far eller en järnaffär. Viktigt är att materialkvalitet och pris jämförs och diskute
ras. Den kvantitet som åtgår för att tillverka produkten kommer därmed på ett 
naturligt sätt att diskuteras liksom om det kan anses som befogat med viss lager
hållning om andra elever också önskar tillverka samma produkt. 
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Inför tillverkningen far eleven öva på de arbetsmoment som krävs för att kunna 
tillverka produkten. När övningsuppgifterna är godkända av läraren får eleven ta 
del av ritningar och arbetsbeskrivningar. Inför det kommande arbetet diskuterar 
eleven och läraren vilken utrustning och vilka maskiner som för tillfället är lämp
liga att använda. Efter att eleven färdigställt en detalj, exempelvis benen till en 
grill, utvärderar läraren och eleven resultatet och diskuterar fortsättningen. Ar
betsgången påminner därför mycket om den som är vanligt förekommande i ett 
produkttillverkande foretag. 

Försökspersoner 

Försökspersonerna i föreliggande undersökning har utgjorts av elever i det yrkes-
förberedande industriprogrammet årskurs 1, 2 och 3 i åldern 17 - 20 år vid Östra 
Gymnasieskolan i Umeå. Urvalet av elever för intervjuer och videoinspelningar 
har skett slumpmässigt. För enkätundersökningen kan inget bortfall redovisas då 
samtliga närvarande elever vid undersökningstillfället inlämnade ifyllda enkäter. 
Genom att eleverna därvid uppmanats att inte skriva namn, har kravet på anony
mitet kunnat tillgodoses. Antalet elever i industriprogrammets olika årskurser vid 
enkätundersökningen utgjordes av 30 elever i kurs IP 1, 11 elever i kurs IP 2 och 
av 14 elever i kurs IP 3. Av de 55 försökspersonerna var en kvinnlig. 

För att möjliggöra jämförelser har det befunnits meningsfullt i det följande att 
elever i kurs IP 1 tillhör grupp 1 och elever i kurs IP 2 och IP 3 grupp 2. Anled
ningen till detta är att elever i grupp 1 förutsättes sakna erfarenhet av den arran
gerade lärmiljön medan grupp 2 deltagit i denna i olika omfattning under minst ett 
läsår eller mer. Försökspersonerna i de två grupperna har därför olika lång erfa
renhet av utbildningen och arbetar med olika arbetsuppgifter beroende på hur 
långt de hunnit i sin utbildning på grund av bl. a. företagsförlagd utbildningtid och 
eget arbetstempo. Försökspersonerna har, enligt uppgift av skolledningen, ej haft 
någon tidigare erfarenhet av yrkesområdet då de från grundskolan fortsatt till den 
yrkesförberedande gymnasiala utbildningen utan mellanliggande praktik eller 
utbildning vid annan skola. 

Instrument 

Enkät 

Undersökningen har genomförts med tre olika metoder. Det första, enkätunder
sökningen, innehåller frågor vars syfte är att undersöka hur en konstruktivistisk 
lärmiljö, som syftar till att lära eleverna yrkeskunskaper genom att i huvudsak 
tillverka användbara produkter, upplevs av eleverna. Valet av enkätfrågor har en 
nära koppling till de av Honebein (1996) redovisade sju pedagogiska målen för 
undervisning; mål som i olika omfattning också delas av övriga tidigare referera
de forskare. 

En strävan i formuleringen av enkätfrågor har också varit att formulera frågorna 
så att elevens svar kan ge förutsättningar för att beskriva och analysera upplevel
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serna av hur lärandet av ny kunskap har skett och att kunna beskriva svaren i 
konstruktivistiska termer, vilket också anknyter till den uppfattning som redovisas 
av Brown et al. (1989) som menar att en utvärdering måste i det konstruktivistiska 
perspektivet undersöka tankeprocessen. Huvudmålet för de tre instrumenten har 
därför varit att skapa förutsättningar för information om hur eleverna upplever 
effekterna av konstruktivistiska indikatorer. Enkäten är fördelad på totalt 15 frå
gor och påståenden som var och en skulle bedömas i ett antal Likertskalor med 
extrempunkterna "Avvisar helt" och "Instämmer helt". I någon fråga har svarsal
ternativen omkastats för att därmed kunna kontrollera reliabiliteten i svaren (bil 
1). 

Intervjuer 

Sexton personliga intervjuer har genomförts tidsmässigt i nära samband med en
kätundersökningen. Varje intervju har i tid varierat mellan 15-25 minuter och 
syftet med intervjuerna har varit att eleverna skulle berätta på vilket sätt de upp
lever att de lärt sig sina yrkeskunskaper och färdigheter. Intervjufrågorna har inte 
varit förutbestämda utan endast inriktade på att hjälpa eleven att berätta med egna 
ord och därför varit utan medvetet styrande inslag. Styrande frågeställningar har 
bedömts vara hämmande för syftet, då ett viktigt inslag varit att förmå eleverna 
att med egna ord redovisa uppfattningar, reflektioner, känslor och slutsatser kring 
sitt lärande. Tolkningen av intervjuerna, där de öppna frågorna anknyter till enkät
frågorna (se tab 3-17), har gjorts med utgångspunkt från de sju pedagogiska mål 
Honebein (1996) redovisat enligt ovan och i vilken grad eleverna upplever att 
undervisningen har uppnått dessa mål. 

Videoinspelning 

För att få ytterligare data har sex videoinspelningar â 40 minuter gjorts av lärak
tiviteter i de olika industriprogrammens lokaler för de praktiska utbildningsmo
menten. Vid de fyra första videoinspelningarna har strävan varit att fånga ett stör
re helhetsperspektiv av verksamheten i lokalen, medan strävan i de två återstående 
har varit att fånga den enskilde elevens läraktivitet, vilka problem eleven möter 
och hur dessa uppfattas av eleven. Före videoinspelningens början har eleven om
betts att "tänka högt" för att därmed lättare kunna dra slutsatser av "ord och 
handling" än vad fallet är om eleven arbetar utan berättande och förklarande in
slag. 

Empiriska data har alltså insamlats med hjälp av tre olika metoder, var och en 
med syfte att utröna hur eleverna upplever den konstruktivistiska lärmiljön och 
hur de uppfattar att de lär sig sina yrkeskunskaper och hur detta lärande kan redo
visas i konstruktivistiska resultattermer. 
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Procedur 

Medan föregående avsnitt behandlar uppbyggnad och konstruktion av enkäter, 
intervjuer och videoinspelningar följer här en redovisning av det faktiska genom
förandet av undersökningens olika delar enligt följande. 

Undersökningens inledande fas utgjordes av tre yrkesteoretiska lektioner i var 
och en av de sex elevgrupperna. I syfte att skapa för denna undersökning så likar
tade förutsättningar som möjligt, presenterades i förväg en lektionsplanering för 
de sex lärarna omfattande undervisningsmetodens sex huvudpunkter med följande 
indelning och uppläggning: 

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 

Materialinköp Kvalité Marknadsföring 
Lagerhantering Design Eget företagande 
Utrustning 
Underhåll 

Var och en av lärarna i de sex årskurserna, dvs. sammanlagt sex lärare, tilldelades 
en instruktion omfattande tre yrkesteoretiska lektioner före undersökningens på
börjande. Av instruktionen framgick lärarnas uppgift om hur vaije huvudpunkt 
skulle redovisas med avseende på yrkets krav och lärarens egen personliga erfa
renhet av arbetslivet. 

Enkät 

Enkäten utdelades till eleverna i respektive grupprum tidsmässigt i nära anslut
ning till det praktiska yrkesarbetet. Efter en kort information, där eleverna instru
erades hur de alternativa svaren i enkätfrågorna markeras, uppmanades eleverna 
att besvara frågorna utan att diskutera eller jämföra med andra elever. Efter att alla 
frågor var besvarade lämnade eleverna enkäterna till undersökningsledaren. 

Intervjuer 

Cirka en vecka efter det att enkätundersökningen genomförts utvaldes slump
mässigt sexton elever som intervjuades var och en individuellt under 15-25 mi
nuter i ett till verkstadslokalen angränsande grupprum. Av en av de utvalda er
hölls inga svar. Intervjuerna genomfördes av en forskarstuderande med lång erfa
renhet som yrkeslärare i grundläggande yrkesutbildning och därför väl förtrogen 
med verksamheten och tillhörande fackuttryck inom industriprogrammet. I syfte 
att underlätta för eleverna i deras redovisning av sina uppfattningar om sitt kon-
struktivistiska tänkande, har frågorna därför varit fria och följsamma med hänsyn 
till svaren. Anledningen till detta har varit att motverka en situation där eleverna 
blir styrda och fixerade vid förutbestämda frågeställningar. Merriam (1991) menar 
att typen av intervju bestäms av den grad av struktur som man önskar där en 
mycket fast struktur, nästan som en enkät, utgör den ena kanten medan sam-
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talsliknande intervjuer representerar den andra. Med tanke på den besvarade en
käten och elevkategorins verbala förmåga har bedömningen gjorts att ostrukture
rade intervjuer varit lämpligast. Merriam anser också att denna typ av intervjuer 
används ofta tillsammans med deltagande observation vilket kan sägas ha ge
nomförts och dokumenterats med videoinspelning. Strävan har alltså varit att få 
spontana och "ärliga" svar på hur eleverna upplever att de "lär sig det de har lärt 
sig". Intervjuerna har därefter skrivits ut och analyserats. Genom att responden-
terna erhållit ostrukturerade frågorna har svaren oftast kommit att behandla sådant 
som de ansett vara mest angeläget att besvara. Detta har medfört att ointressanta 
kategorier oftast inte behandlats då de som däremot varit av största lärande upple
velse har upptagit största delen av den avsatta intervjutiden. Bortfallet av be
handlade kategorier kan därför knytas till graden av intresse för hur respondenter-
na upplever effekterna av den konstruktivistiska lärmiljön. Bortfallsprocenten av 
kommentarer avseende de olika kategorierna har inte befunnits tillföra för syftet 
värdefull information och därför inte medtagits. 

Videoinspelning 

De fyra första inspelningarna genomfördes genom att fånga in så stor yta som 
möjligt av verkstadslokalen. Kameran placerades därför på en central plats för att 
kunna spela in så många elever som möjligt i praktiska läraktiviteter. Därefter 
videofilmades sex slumpmässigt valda elever individuellt varvid de också upp
manades att "tänka högt" då de ställs inför olika problemlösande uppgifter som 
exempelvis oklarheter i arbetsbeskrivningar, måttangivelser i ritningar, konstruk
tioner m. fl. för förståelsen viktiga moment. 

Sammanställning och tolkning av data 

En strävan har varit att kodning och kategorisering i möjligaste mån skall följa 
urskiljbara och klart definierbara kriterier i syfte att kunna sammanväga det som 
totalt framkommer i enkätsvar, intervjuer och videoinspelningar. Detta innebär 
att endast de data som uppfyller dessa kriterier helt, eller i vissa fall delvis, har 
medtagits i resultatsammanställningen m.a.o. endast de data som ansetts tillföra 
värdefull information för undersökningens syfte. 
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Del III 

Resultat 

Resultaten av enkätundersökningen, de personliga intervjuerna och videoinspel
ningen med åtföljande lärarkommentarer, presenteras i det följande. I tabellerna 
redovisas medelvärden och standardavvikelser där gjorda signifikansprövningar 
bör tas med en viss reservation då kravet på slumpmässigt urval inte uppfylles. 
Enkätundersökningens rådata återfinnes i bilaga 2. Inriktningen är att söka fa en 
belysning av de faktorer som är av betydelse för den konstruktivistiska lärproces
sen. De resultat som har befunnits vara intressanta har i förekommande fall pre
senterats även i form av diagram förutom den statistiska redovisningen av medel
värden och standardavvikelser. Följaktligen så har endast de resultat som fram
stått som värdefulla för syftet kommenterats mer ingående. I det följande har 
påståenden som antas innefatta hög grad av konstruktivistiska indikatorer ofta 
jämförts med påståenden med låg grad av nämnda indikatorer. 

Beträffande intervjuerna så har dessa kodats och kategoriserats med efterföljan
de sammanfattande kommentarer, medan analyserna av de sex videofilmerna har 
redovisats i löpande text. 
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Kapitel 6 

Enkätundersökningen 

Enkäten 

Resultatet av enkätundersökningen redovisas under sammanfattande rubriker in
nehållande ett eller flera påståenden/frågor, vilka tillsammans skall skapa forut
sättningar för en belysning av hur eleverna uppfattar ett konstruktivistiskt läran
de. I den använda skattningsskalan motsvarar skattningen " 1 " att eleven helt avvi
sar påståendet, medan skattningen "7" innebär att eleven helt instämmer. 

De frågor och påståenden som redovisas i tabellerna återfinnes i enkätformuläret 
(bil. 1) under motsvarande bokstavsbeteckning och rubrik. A 1 - 10 som angivits 
inom parentes i tabell 3 avser således påståendena 1 - 10 i enkätformuläret under 
rubriken "A. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom:" 

Där inte annat anges i det fortsatta är n för grupp 1 = 30 och för grupp 2 = 25. 
Totalt har 55 elever deltagit i undersökningen. Vid signifikansprövningarna är 
således antalet frihetsgrader vid t-testen df = 53. 

I fig. 3 - 10 så har, trots i vissa fall signifikanta olikheter i grupp 1 och 2, dessa 
grupper sammanslagits i ett tredje diagram för en procentuell redovisning i ett 
förtydligande syfte. 

A. Eget lärande av nuvarande yrkeskunnande 

Rubriken ovan syftar till att mer specifikt utreda betydelsen av karakteristika i lär
miljön. Vissa av dessa har större konstruktivistisk prägel än andra. Hit hör t. ex. 
"praktisk genomgång", "egna försök" och "eget tänkande" som uppfyller kraven 
på att vara konstruktivistiska indikatorer (se sid. 35). 

Beträffande värdet av egna försök svarar båda grupperna med höga medelvär
den, 5.57 resp. 5.16 (se även fig.4). I ett konstruktivistiskt lärperspektiv är det 
speciellt intressant att notera att eleverna i grupp 2 tillmäter värdet av egna försök 
för lärande avsevärt större betydelse än värdet av lärarens yrkesteoretiska genom
gång. 

Den tidigare beskrivna konstruktivistiska lärprocessen har i hög grad kunnat 
verifierats genom elevernas svar och som nu möjliggör jämförelser med refererad 
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forskning. De för avhandlingens syfte framträdande resultaten av enkätsvaren på 
påståendena A 1 -10 kan sammanfattas enligt följande. 
Eleverna uppfattar av tabell 3 att döma, att de lärt sig sitt nuvarande yrkeskunnan
de främst genom lärarens praktiska genomgång (se även fig.3), genom egna för
sök (se även fig.4) och genom eget tänkande (se även fig.5). Medan eleverna i 
grupp 1 tillmäter lärarens yrkesteoretiska genomgång högt värde (5.30) redovisar 
eleverna i grupp 2 en " motsatt" uppfattning (2.96), vilket kan tolkas som att man 

Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för skattningar av påståen
det "Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom". (A 1 - 10) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påståenden M s M s t 
Praktiskt genomgång 6.47 0.68 5.48 1.50 3.73* 
Egna försök 5.57 1.33 5.16 1.21 1.65 
Eget tänkande 5.33 1.27 4.76 1.20 2.20 
Yrkesteoret. genomg. 5.30 1.44 2.96 1.27 7.76* 
Arbetsbeskrivningar 4.83 1.55 4.32 1.52 1.85 
Ritningar 4.53 1.94 4.12 1.83 1.47 
Modeller 4.23 1.72 3.72 1.65 1.80 
Kurslitteratur 4.17 1.62 3.24 1.53 3.08* 
Kurskamrater 3.97 1.61 3.83 1.63 0.75 
Tidigare kunnande 3.57 1.87 3.62 1.50 -0.14 
*p < .05 
i grupp 2 blivit mer konstruktivistiskt inriktade. Anledningen kan vara att elever
na i grupp 2 konstaterat att värdet av de yrkesteoretiska genomgångarna inte mot
svarat deras förhoppningar om att underlätta yrkeskunnandet. 
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Figur 3. Skattningar av värdet av lärarens praktiska genomgång. 

I tabell 3 kan således utläsas att en tydlig skillnad föreligger mellan de båda grup
perna i deras skattning av värdet av lärarens yrkesteoretiska genomgång och vär
det av kurslitteraturen. Medan grupp 1 skattar dessa påståenden förhållandevis 
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högt, redovisar här grupp 2 den lägsta skattningen av de tio påståendena, vilket 
troligen kan tillskrivas skillnader i erfarenhet av den konstruktivistiska lärmeto
den. 

Sammanfattningsvis kan därför slutsatsen dras, att ett större inslag med kon
struktivistiska indikatorer har den största betydelsen som exempelvis lärarens 
praktiska genomgång, elevernas egna försök och eget tänkande, medan kurslitte-
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Figur 4. Skattningar av värdet av egna försök. 

ratur, kurskamrater och tidigare kunnande med ett mindre inslag av nämnda indi
katorer tillskrivs ett mindre värde. Detta tyder på att den läraktivitet där eleven 
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Figur 5. Skattningar av värdet av eget tänkande. 

själv är i huvudsak delaktig har fått den största effekten på hur eleverna upplever 
att de lärt sig sitt nuvarande yrkeskunnande. 

B. Uppfattningen om yrkesteoretiska kunskaper inför praktiskt 
arbete 

Båda grupperna sätter stort värde på att få ställa frågor till läraren i samband med 
att de påbörjar det praktiska arbetet. I tabell 4 framkommer också att de båda 
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grupperna instämmer i förhållandevis hög grad i värdet av att jämföra ritningarna 
med modellen. Däremot har värdet av kurslitteraturen av båda grupperna fatt läg
sta skattningen. 

Tabell 4. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för skattningar av 
påståendet "Då jag påböijar det praktiska arbetet bearbetar jag den 
yrkesteoretiska kunskap jag fatt genom". (B 11 - 16) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påståenden M s M s t 
Frågor till läraren 5.50 1.22 5.16 1.31 1.42 
Jfr ritning med modell 4.73 2.05 3.92 1.80 2.54* 
Bearbet. gm frågor 3.97 1.69 3.76 1.48 0.96 
Bearbet. gm diskussion 3.80 1.69 3.52 1.58 0.80 
Försöka u tillr. kunskap 3.70 1.74 3.72 1.54 -0.40 
Kur si itteraturen 3.43 1.83 3.20 1.35 1.02 
*p< .05 

Det mest framträdande resultatet är den vikt som eleverna i de båda grupperna 
tillmäter betydelsen av att få ställa frågor till läraren. En något avvikande uppfatt
ning kan däremot noteras för värdet av diskussioner med kurskamraterna för be
arbetning av yrkesteoretisk kunskap, för värdet av att försöka utan tillräcklig kun
skap och värdet av kurslitteraturen. 

Den största skillnaden mellan gruppernas svar föreligger i att kunna jämföra rit
ningar med en färdig modell där elever i grupp 2 redovisar signifikant lägre skatt
ningar än elever i grupp 1. Sättet att bearbeta de yrkesteoretiska kunskaper som 
eleven fått ta del av inför påbörjandet av det praktiska arbetet utgör en viktig fas i 
yrkesutbildningen. 
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Figur 6. Skattningar av värdet av att få ställa frågor till läraren. 

Av de sätt på vilket eleverna upplever att de har lärt sig sitt nuvarande yrkeskun
nande (tab. 3) och hur de har bearbetat de yrkesteoretiska kunskaperna inför det 
praktiska arbetet (tab. 4) kan slutsatsen dras att lärande som antas innehålla en 
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hög grad av konstruktivistiska aktiviteter har fatt den högsta bedömningen. I de 
aktiviteter där en låg grad av detta antas föreligga, t. ex. att försöka utan att ha till
räcklig kunskap, kan låga värden noteras. Som ett exempel på detta kan också 
noteras att av de totalt sexton påståendena redovisas för lärarens yrkesteoretiska 
genomgång det lägsta värdet. 

C. Värdet av företagsförlagd utbildning 

Av tabell 5 framgår att båda grupperna tillmäter företagsförlagd utbildning ett 
högt värde. Noteras bör att grupp 1 redovisar en signifikant högre skattning än 
grupp 2. Anledningen till detta kan troligen sökas i den upplevelse av menings
fullhet detta medför för denna kategori av elever då deras utbildning för första 
gången förläggs till en verklig arbetsmiljö. 

Tabell 5. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för frågan "Vilket värde 
tillmäter du företagsförlagd utbildning?". (C 17) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Företagsförlagd utb. 6.30 0.88 5.50 1.14 3.16* 
*p < .05 

Värdet av företagsförlagd utbildning har ofta varit föremål för elevernas intresse 
och värderingar men också arbetsgivares. På frågan vilket värde de förra tillmäter 
denna, så redovisas i båda grupperna höga skattningar, vilket väl överensstämmer 
med det som tidigare framkommit (tab. 3). Detta kan tolkas som att lärmetoder, 
där eleven själv ges tillfälle att bearbeta information, i viss mån kan jämställas 
med en företagsförlagd utbildning, där eleven utför en verklig arbetsuppgift som 
kräver en dialog med arbetsledaren. Detta autentiska utbildningsinslag kan san
nolikt förklara den höga skattningen i enkätsvaren. 

D. Värdet av teoretiska kärnämnen 

Om värdet av företagsförlagd utbildning (tab. 5) fatt bland de högsta skattnings
värdena, så har de teoretiska kärnämnena fatt bland de lägsta. Orsaken till detta 
kan troligen sökas i den av eleverna upplevda låga meningsfullhet undervisning i 
teoretiska kärnämnen medför. 

Tabell 6. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för frågan "Vilket värde 
tillmäter du de teoretiska kärnämnena?". (D 18) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Teoretiska kärnämnen 3.80 2.00 3.68 1.99 0.39 
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Möjligheten att utröna i vilken utsträckning kärnämnena är integrerade med de 
praktiska utbildningsinslagen har i denna undersökning inte blivit föremål för ett 
närmare studium även om detta skulle vara av stort intresse. Möjligen kan avsak-
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Figur 7. Skattningar av värdet av teoretiska kärnämnen. 

nåden av en konstruktivistisk lärmetod i teoriämnena förklara elevernas låga 
skattningsvärden. 

Båda grupperna tillskriver således betydelsen av de teoretiska kärnämnena ett 
jämförelsevis lågt värde. Någon större skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 före
ligger ej. Noteras bör dock den stora spridningen i svars frekvensen. 

E. Läreffekter av samarbete 

Ett samarbete med kurskamrater uppfattas enligt tabell 7 av de båda grupperna 
som befrämjande av lärande av praktiska övningsmoment. Båda grupperna redo
visar här höga medelvärden. Ingen signifikant skillnad föreligger. 

Tidigare har redovisats förhållandevis låga skattningar på värdet av diskussioner 
med kurskamrater i lärande syfte (tabell 3 och 4). Här framkommer däremot jäm
förelsevis höga skattningsvärden på att lärande underlättas om man samarbetar, 
oftast parvis, med kurskamrater. Skillnaden kan troligen förklaras av att ett sam
arbete kring en gemensam uppgift ofta ger upphov till ett mer fördjupat konstruk-
tivistiskt tänkande, vilket inte kan tillskrivas tillfälliga diskussioner kurskamrater 
emellan kring ett för honom/henne kanske delvis inaktuellt eller ointressant pro
blem. Samarbete är därför mer än enbart diskussioner. 

Tabell 7. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Inlärning 
av ett nytt praktiskt övningsmoment underlättas om man samarbetar 
med kurskamrater". (E 19) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Underlättar inlärning 5.30 1.78 5.20 1.58 0.11 
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F. Problemlösning vid praktiskt yrkesarbete 

Här framkommer åter det höga värde eleverna i båda grupperna tillskriver frågor 
till läraren, medan däremot frågor och diskussioner med kurskamrater inte får 
samma skattning av tabell 8 att döma. 

Däremot tillmätes inte möjligheten att gå tillbaka till kurslitteraturen någon stör
re uppskattning för att lösa ett problem under pågående praktiskt yrkesarbete, spe-

Tabell 8. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Jag löser 
problem under det praktiska yrkesarbetet genom". (F 20 - 25) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påståenden M s M s t 
Frågor till läraren 5.50 1.46 5.08 1.78 1.56 
Frågor till kurskamrater 4.63 1.69 4.40 1.61 0.66 
Disk. med kurskamrater 4.33 1.65 4.32 1.84 0.39 
Jfr. ritningar m. modell 4.27 2.20 3.84 1.60 1.53 
Försöka u tillr. kunskap 4.10 1.86 3.52 1.53 1.65 
Kurslitteraturen 3.40 1.67 3.00 1.61 1.56 

ciellt inte av eleverna i grupp 2. Här kan en jämförelse göras med vad som redo
visats i tabell 4, där grupp 2 också redovisar liknande skattning. 

Intressant är att notera att en viss skillnad mellan grupp 1 och 2 redovisas i figur 
8 i skattningen av värdet av att försöka lösa ett problem i det praktiska yrkesarbe
tet utan att ha tillräcklig kunskap. Här redovisar elever i grupp 2 en lägre skatt
ning vilket kan tyda på deras större insikt av vikten av att ha tillräckliga kunska
per vid problemlösning. Elever i grupp 1 redovisar däremot en tendens om öns
kemål om att få lära sig genom "försök och misslyckanden" dvs. utan att ha till
räcklig kunskap. Detta kan sannolikt tolkas som att eleverna i grupp 2 inser bety
delsen av att kunskaper är nödvändiga för att finna lösningar på problem, medan 
eleverna i grupp 1 uppskattar mer problemlösning genom "försök och misslyck
anden". En förklaring kan vara att eleverna i grupp 2 med längre erfarenhet av 
praktiskt yrkesarbete har troligen upptäckt vad som krävs för ett konstruktivistiskt 
tänkande vid problemlösning och redovisar därför en lägre skattning på påstå-
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Figur 8. Skattningar av värdet av att försöka utan att ha tillräcklig kunskap. 
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endet. I praktiskt yrkesarbete uppstår ofta problem och för att lösa dessa ställer 
eleverna, av tabell 8 att döma, i första hand frågor till läraren. Tabellen ger även 
belägg för att eleverna ställer direkta frågor till sina kurskamrater samtidigt som 
de sannolikt inleder diskussioner med dessa om sina problem. Skillnaden mellan 
samarbete och mellan frågor och diskussioner kan troligen sökas i graden av en
gagemang kring arbetsuppgiften och dess utformning. 

G. Lärmetod i yrkesutbildning 

Av tabell 9 framgår att eleverna uppvisar ett starkt önskemål om att lära sig prak
tiska yrkeskunskaper genom att själva få öva efter lärarinstruktion. Önskemål om 
att fa lära sig genom att fråga läraren vid behov redovisar också höga skattnings
värden. Båda grupperna betonar således vikten av egen läraktivitet. I tabellen 
redovisas alltså skattningar om önskemål om olika inslag av läraktivitet i yrkesut
bildning. 

De påståenden som har besvarats, nämligen att eleverna själva får öva efter in
struktion eller att fråga läraren eller kurskamraterna vid behov, har genomgående 
höga skattningsvärden. Resultaten tyder återigen på ett klart ställningstagande för 
en läraktivitet som innehåller konstruktivistiska inslag. Av tabell 9 framgår att 
båda grupperna instämmer nära nog helt i påståendet. 

Tabell 9. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Jag önskar 
helst lära mig praktiska yrkeskunskaper genom'1. (G 26 - 28) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påståenden M s M s t 
Fråga lärare vid behov 6.07 1.41 5.68 1.43 1.53 
Själv öva eft lärarinstr. 5.37 1.73 5.72 1.46 1.37 
Fråga kursk. vid behov 4.30 2.17 4.44 1.76 -0.75 

Skattningarna på de redovisade påståendena/frågorna, där var och en utgår från 
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Figur 9. Skattningar av värdet av att fråga läraren vid behov, 

delvis olika utgångspunkter, är tänkta att ge en helhetsbild av 
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ning om lärande i yrkesutbildning. Den samlade bedömning som härvid kan göras 
är att läraktiviteter som innehåller en högre grad av konstruktivistiska indikatorer 
har återigen fatt markant höga skattningsvärden. Aktiviteter som kan antas inne
hålla låg grad av dessa har däremot fått jämförelsevis låga skattningsvärden som 
exempelvis de teoretiska kärnämnena eller "att gå tillbaka till kurslitteraturen", 
(tabell 4, 6) 

H. Effekter av lärmetoder med autentiska inslag 

Elever i grupp 1 instämmer i stort sett helt i påståendet att den praktiska övning
ens koppling till tillverkning av en produkt underlättar lärande. Även eleverna i 
grupp 2 redovisar i stort sett samma uppfattning. Här framkommer med tydlighet 
den vikt som eleverna lägger vid betydelsen av att utbildningsaktiviteter kopplas 
till en autentisk situation i elevernas lärmiljö. 

Tabell 10. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Den prak
tiska övningens koppling till tillverkning av en produkt underlättar 
inlärning". (H 29) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Lärande underlättas 6.53 1.07 5.68 1.60 2.69* 
*p < .05 
Om de ovan redovisade svaren tolkas som elevens uppfattning om sin upplevelse 
av läraktiviteter i ett konstruktivistiskt perspektiv så kommer fortsättningsvis en 
holistisk inriktning och läreffekterna av denna att redovisas. På frågan om den 
praktiska övningens koppling till tillverkning av en produkt underlättar inlärning 
har nämligen i grupp 1 redovisats det hittills högsta värdet enligt tabell 10. 

Grupp 2 redovisar här ett signifikant lägre värde än grupp 1. Anledningen kan 
troligen sökas i deras större erfarenhet av utbildningen och att produkten därför 
inte har samma betydelse för lärandet. För elever i grupp 1, som kommer direkt 
från grundskolan med dess huvudsakliga teoretiska aktiviteter, innebär sannolikt 
produkten ett större underlättande värde för lärandet. Sammantaget redovisar de 
två grupperna undersökningens högsta positiva svar. 

I. Effekter av lärmetoder med holistiska inslag 

Av tabell 11 framkommer att signifikant skillnad föreligger mellan grupperna i 
svaren på de tre påståendena om att samband, meningsfullhet och helhet under
lättar lärande. Anledningen till detta kan troligen vara orsakade av skillnader i er
farenhet av läraktiviteter dvs. elever i grupp 2 ser lättare sambandet, meningsfull
heten och helheten än de yngre och mindre erfarna eleverna i grupp 1. 

Eleverna i grupp 1 är mer angelägen om att utbildningen kopplas till en helhet 
än eleverna i grupp 2, som tydligen har lättare för att upptäcka denna helhet på 
grund av deras större erfarenhet. 

Speciellt intressant är att notera det stöd eleverna i grupp 1 ger för påståendet 
att sambandet mellan olika moment ger ökad läreffekt (fig. 10). Om undervis
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ningen kopplas till en helhet anser speciellt eleverna i grupp 1 att meningsfullhe
ten med deras utbildning ökar. Eleverna i grupp 2 uppvisar motsvarande uppfatt
ning dock inte i samma positiva skattning. Sambandet mellan olika utbildnings
moment uppfattas tydligen som betydelsefullt för hur eleverna uppfattar under
visningen i holistiskt avseende. 

Tabell 11. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Inlärning 
underlättas av att utbildningen kopplas till en helhet, exempelvis från 
materialinköp till försäljning av den färdiga produkten på grund av att". 
(I 30-32) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Samband ökar lärande 5.93 1.17 5.17 1.46 2.72* 
Ökad meningsfullhet 5.73 1.55 5.13 1.33 2.16* 
Helhet ser bättre ini. 5.60 1.69 4.92 1.28 2.39* 
*p < .05 
Endast en elev av totalt femtiofyra har helt avvisat påståendet om att sambandet 
ökar lärandet, medan sexton elever har motsatt uppfattning, dvs. de instämmer 
helt i påståendet. Genomsnittligt har mer positiv uppfattning redovisats av elever
na i grupp 1. 

Skattningarna i tabell 11 styrker de resultat som tidigare redovisats i tabell 10. 
Här upplever man att lärmetoder med holistisk ansats underlättar lärandet efter
som man anser att helheten ger ett bättre lärande men även ökad meningsfullhet. 
Eleverna ger också höga värden i de fall där samband mellan olika utbildningsin
slag föreligger. 

En frågeställning, där svar kan förväntas som direkt och entydigt synliggör re
lationen mellan konstruktivistiska läraktiviteter och användandet av metoder med 
holistisk ansats och som på ett bättre sätt än vad som hittills framkommit, hade 

Gruppi Grupp 2 Grupp 1 och 2 

XL 

20% 

15% • 
10% 

5% 

0% • Il-

Figur 10. Skattningar av värdet av att samband mellan olika utbildningsmoment 
ökar lärande. 
naturligtvis utgjort en värdefull tillgång i denna undersökning. 
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J. Yrkesteoretiskt lärande 

Påståendet, som är inverterat jämfört med påståendet i tabell 9, har av de båda 
grupperna skattats lågt dvs, eleverna avvisar påståendet att yrkesteoretiskt lärande 
försämras om det är kopplat till en praktisk aktivitet. Ingen signifikant skillnad 
föreligger mellan de båda grupperna. 

Tabell 12. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Den 
yrkesteoretiska inlärningen försämras om den är kopplad till en prak
tisk aktivitet". (J 33) 

Påstående 
Grupp 1 

M s 
Grupp 2 

M s t 
Prakt, aktivitet försämrar 1.83 1.44 2.00 1.26 -0.85 

K. Den sociala omgivningens betydelse 

Av tabell 13 framkommer att den sociala omgivningens betydelse för hur väl ele
ven lyckas i sin utbildning har fått jämförelsevis neutral skattning. Detta 

Tabell 13. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Den soci
ala omgivningen (mina kurskamrater och kompisar) har liten betydelse 
för hur väl jag lyckas i min utbildning". (K 34) 

Påstående 
Grupp 1 

M s 
Grupp 2 

M s t 
Soc, omzivn. betydelse 3.80 2.19 3.28 1.86 1.74* 
* .05 < p < .10 

stöder i viss utsträckning de resultat som tidigare redovisats i tabell 7 och 8 be-

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 och 2 

% 

25% 

1 2 3 4 5 6 7 

Figur 11 .Skattningar av värdet av den sociala omgivningens betydelse för lärande. 
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träffande betydelsen av att fråga eller diskutera med kurskamrater. Här bör dock 
noteras att en viss skillnad föreligger mellan omgivningens betydelse och att sam
arbeta med en kurskamrat. I det första fallet föreligger en allmän skattning av om
givningens betydelse för utbildningsframgång medan i det senare fallet, där sam
varon är grundad på en gemensam uppgift att lösa ett praktiskt problem, är skatt
ningen avsevärt högre. Mellan grupperna kan en marginell signifikant skillnad 
konstateras. Grupp 2 redovisar här en lägre skattning av den sociala omgivning
ens betydelse än grupp 1 vilket möjligen kan tillskrivas skillnader i erfarenhet av 
den arrangerade lärmiljön 

L. Önskemål om lärarledda yrkesteoretiska lektioner 

Beträffande önskemål om fler lärarledda yrkesteoretiska lektioner föreligger ett 
lågt intresse. En anledning till detta kan sannolikt vara att antalet lektioner upp
fattas som tillräckligt eller att integreringen mellan yrkesteori och praktik saknas 
eller uppfattas som bristfällig. 

Tabell 14. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Jag önskar 
fler lärarledda yrkesteoretiska lektioner". (L 35) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M st 
Fler vrkesteoret. lektioner 3.20 1.77 2.33 1.46 2.86* 
*p < .05 

Av tabell 14 framgår att signifikant skillnad föreligger beträffande skattningarna 
mellan de båda grupperna avseende önskemål om fler lärarledda lektioner. Vidare 
kan noteras att för grupp 2 redovisas här undersökningens lägsta skattning. 

M. Arbetslust och engagemang i utbildningen 

I tabell 15 redovisas skattningar om arbetslust och engagemang när utbildningen 
leder fram till att tillverka en användbar produkt. Båda grupperna avvisar det in
verterade påståendet att de deltar mindre i dessa avseenden vilket tyder på att en 
läraktivitet i ett holistiskt sammanhang skapar både större arbetslust och enga-

Tabell 15. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Jag deltar 
med mindre arbetslust och engagemang när utbildningen leder fram till 
att tillverka en användbar produkt". (M 36) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Mindre arbetslust 1.73 1.53 2.29 1.71 1.60 
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gemang än om så inte vore fallet. De redovisade skattningsvärdena finner stöd i 
de resultat som tidigare redovisats i tabell 11, nämligen att eleverna generellt 
upplever att lärande underlättas när utbildningen är kopplad till en helhet. 

Eleverna i grupp 1 avvisar nära nog helt påståendet medan en tendens till avvi
kande skattning redovisas av eleverna i grupp 2 vilket framgår av tabell 15. Sam
mantaget kan dock den bedömningen göras, att eleverna avvisar påståendet att de 
deltager med mindre arbetslust och engagemang när utbildningen leder fram till 
att tillverka en användbar produkt. 

N. Förändring av yrkespraktiskt lärande 

I de båda påståendena i tabell 16 har en skattningsskala från - 100 % till + 100 % 
använts i intervall om 25 % i stä llet för den tidigare sjugradiga skattningsskalan. 
Anledningen till detta har varit att kunna jämföra om svarstendensen vid denna 
skattningsform avviker från tidigare liknande påståenden. Här kan intressanta 
jämförelser göras med tidigare redovisade skattningar trots olikheter i skalorna. 
Värdena har transformerats till värdet 1 för - 100 % till värdet 9 för +100 %. Av 
tabell 16 framkommer något tydligare positivt resultat än svaren på frågeställ
ningarna i tabell 11. 

Tabell 16 visar att eleverna i grupp 2 anser att utbildningen förändras i relativt 
stor utsträckning medan eleverna i grupp 1 inte är fullt lika positiva till det
ta. Beträffande det motsatta påståendet, om att utbildningen ej förändras om den 
leder fram till en produkt, har speciellt grupp 1 större negativ uppfattning än 
grupp 2. En tydlig skillnad i synen på läraktivitet kan därför konstateras mellan de 
båda grupperna. Av tabell 16 framgår att signifikant skillnad föreligger mellan 
gruppernas skattningar. 

Tabell 16. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Det yrkes
praktiska lärandet förändras om". (N 37 - 38) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påståenden M s M s t 
Utb leder till en produkt 6.47 2.31 7.78 1.13 4.04* 
Utb leder ej till en produkt 3.00 1.65 4.13 2.65 3.05* 
*/?<.05 

Intressant är att notera att även om skattningsskalan avviker från tidigare utform
ning så redovisar eleverna trots detta samma uppfattning. Eleverna som i utbild
ningens inledande skede, i viss utsträckning far genomföra övningar som inte har 
någon koppling till en meningsfull produkt, upplever tydligen att ett holistiskt 
utbildningsmoment förändrar lärandet med nästan maximalt skattningsvärde en
ligt eleverna i grupp 2. Ett klart negativt ställningstagande kan noteras om utbild
ningen inte leder fram till en produkt dvs. inte innehåller autentiska och holistiska 
inslag. 
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O. Betydelsen av kunskaper om att starta eget företag 

För elever i yrkesförberedande utbildning, där de lärande aktiviteterna grundas på 
autentisk och holistisk uppbyggnad, är steget nära till diskussioner elever emellan 
i en kognitiv och konstruktivistisk anda om tillverkning av olika produkter som 
exempelvis pallbockar, grillar, trädgårdslyktor, akare, bandputsar, borrstativ m.m 
för egen eller andras användning. Eleverna kommer därigenom i sin utbildnings
situation ofta på ett naturligt sätt att inlemmas i den verklighet som en produkt-
tillverkande företagare befinner sig i. Detta far ofta till följd att en verklighetsan-
knuten utbildningssituation uppstår, som ofta osökt leder eleven fram till tankar 
eller önskemål om kunskaper och möjligheter för att starta egen produkttillverk
ning i ett eget företag. 

Tabell 17. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för påståendet "Jag tycker 
att det är viktigt att jag under studietiden far en viss kännedom om hur 
jag kan starta ett eget företag". (O 39) 

Grupp 1 Grupp 2 
Påstående M s M s t 
Starta eset företas 5.83 1.18 5.60 1.53 0.72 

Resultatet i tabell 17 visar att båda årskurserna instämmer i påståendet. För grupp 
1 är skattningen något högre även om denna inte är signifikant. 

Sammanfattande reflektioner 

I den inledande litteraturgenomgången har forskning och uppfattningar om kon-
struktivistiskt lärande redovisats och åtföljs nu av analyser och jämförelser med 
resultaten. Analyser, tolkningar och jämförelser görs för att undersöka i vad mån 
upplevda effekter av konstruktivistiska inslag i lärprocessen kan iakttas i den ar
rangerade lärmiljön. 

Enligt Bednar och hennes kollegor (1992) bör målet för lärandet bestämmas 
med utgångspunkt från uppgifter som är kopplade till problemlösande processer i 
vardagslivet. De, liksom Brown, Collins och Duguid (1989), anser också att man 
bör konstruera multipla perspektiv på en och samma uppgift. De anser nämligen 
att lärande är en konstruktiv process där eleven får ny kunskap genom tolkningar 
av erfarenheter av olika autentiska aktiviteter och att begreppsmässig tillväxt upp
kommer från en mängd av perspektiv och kumulerad erfarenhet. 

I de aktiviteter och situationer där eleven i huvudsak är den agerande parten 
redovisades de mest positiva upplevelserna. Vidare framkommer att i läraktivi
teter med autentiska och holistiska situationer redovisar också eleverna samma 
positiva omdömen. Den slutsats som kan dras är att, när lärprocessen är kopplad 
till höga elevaktiviteter uppnås högsta läreffekt. Resultaten tyder därför på gynn
samma effekter av situationer där eleven själv är aktiv med autentiska uppgifter, 
vilket väl överensstämmer med Bedmar et al.. 
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Cunningham (1992) menar att färdigheter inte kan ses som oberoende av de 
problem för vilka de är anpassade och att lärandet av en delfärdighet innebär att 
man skall kunna använda den i en problemlösningssituation. Cunninghams upp
fattning kan därför tolkas som att lärandet av en delfärdighet, där eleven inte kan 
se ett samband med helheten, skall undvikas. Överfört till de svar som redovisats i 
enkäten framträder åter en tydligt markerad överensstämmelse mellan de uppfatt
ningar refererade forskare redovisar och enkätsvaren. På frågan om den praktiska 
övningens koppling till tillverkning av en produkt underlättar inlärning, redovisar 
nämligen årskurs 1 den mest positiva upplevelsen i hela undersökningen, vilket 
kan tolkas som ett starkt stöd för nämnda överensstämmelse. 

En av anledningarna till de höga värdena är att helheten ger ett bättre lärande 
och en ökad meningsfullhet. Dessutom framkommer också att samband mellan 
olika moment vid tillverkning av en produkt uppfattas positivt av elever. Här me
nar The Cognition and Technology Group at Vanderbit (1991) att ett lärande som 
är knutet till ett sammanhang kan underlätta utvecklingen av användbar kunskap 
och att målet är att tillskapa situationer där eleverna arbetar med intresse och där 
deluppgifterna uppfattas som meningsfulla i ett större sammanhang i stället för att 
uppfattas som avslutningar. Spiro och hans kollegor (1992) uttrycker sig på ett 
något avvikande sätt även om innebörden är densamma. De menar att eleven en
dast får en begränsad läroboksförståelse om inte begreppen bearbetas i den kom
plexa miljö där de skall användas och menar därför att läraktiviteter bör inriktas 
på att analysera sammanhangen med olika infallsvinklar. 

Värdet av en holistiskt ansats redovisas av Goets och Armbruster (1980) på ett 
närliggande sätt. De menar att de f lesta kognitionsforskare anser att lärande bäst 
börjar med en stor gestalt, ett schema eller en kognitiv struktur som ingår i läro
medlet dvs. en helhetsbeskrivning där begrepp och fakta utgör detaljer. Om inte 
eleverna medvetandegörs om helheten kommer lärandet enligt de båda forskarna 
att troligen bli uppdelat i mindre avsnitt och rent memorerande vilket leder till att 
det inlärda lätt glöms bort. 

Värdet av detta medvetandegörande kan utläsas av den jämförelsevis höga vär
deringen av värdet av att jämföra ritningen med en modell men även av betydel
sen av att läraktiviteter utgörs av produkttillverkning. I båda fallen synliggörs 
helheten och därmed meningsfullheten med ett lärande av detaljer. Reigeluth och 
Stein (1983) hävdar åsikten om att resultat från kognitionsforskning ensidigt ty
der på behovet av en autentisk och holistisk lärmiljö, eftersom den på ett bättre 
sätt ger förutsättningar för eleven att skapa en inre uppfattning om eller beskriv
ning av ämnesområdet med tillhörande detaljer och samband. Tillverkning av en 
grill med dess olika delar exemplifierar detta. 

Som en logisk följd blir därför valet av instruktionsdesign av stor betydelse.Av 
de resultat som hittills diskuterats och som samtidigt jämförts med olika forskares 
uppfattningar framstår en beskrivning av lärmiljön som en viktigt uppgift. Desig
nen av instruktionen som skall vara vägledande för eleven måste för en konstruk-
tivistiskt lärprocess innehålla de kriterier som möjliggör detta. Engeström (1994) 
menar i detta sammanhang att lärandet utgörs av meningsfulla konstruktioner som 
bygger på att man på ett kreativt sätt använder intelligenta kognitiva verktyg i 
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form av mentala modeller och externa instrument. Han menar också att vad som 
händer i elevens tankar är viktigare än hur eleven reagerar till det yttre. 

Lärandet av yrkesfärdigheter kräver utifrån ett konstruktivistiskt synsätt att in
struktioner är utformade i enlighet med resultat och uppfattningar inom aktuell 
pedagogisk forskning. Genom att välja en användbar produkt som för sin tillverk
ning omfattar de färdighetsmoment som ingår i läroplanen så uppfylles kraven på 
meningsfulla konstruktioner (Engeström, 1994). Om eleven far till uppgift att 
tillverka en rund grill för att lära sig ytutbredning, tillskärning, bockning och 
svetsning kommer instruktionen med hänvisningar till handböcker, ritningar och 
en färdig grill som modell att skapa en som Engeström uttrycker det "mental bild" 
av arbetsområdet, och där den färdiga grillen som utställningsmodell utgör det 
externa instrumentet. 

En trolig förklaring till de redovisade positiva enkätsvaren för autentiska och 
holistiska läraktiviteter utgör sannolikt läreffekterna av samspelet mellan den 
mentala bilden och det externa instrumentet. Den konstruktivistiska lärprocessen 
är därmed en fråga om hur detta samspel skall tydliggöras för eleven i den kon
kreta utbildningssituationen. 

Wilson (1996) redovisar ett annat i viss utsträckning avvikande perspektiv. Han 
menar att den konstruktivistiska synen på instruktionsdesign uppvisar samband 
mellan uppfattningar om kunskap å ena sidan och hur vi tänker och uppfattar in
struktioner å den andra. Genom att se instruktionen som en lärmiljö ger Wilson 
betydelse åt platsen där lärandet sker nämligen det ställe där eleven är aktiv, ar
betar tillsammans med andra och använder olika redskap och informationskällor. 

Av de mål för lärmiljöer som Honebein (1996) redovisar kan slutsatsen dras att 
dessa mål finner stöd i resultaten. Eleven som i v iss utsträckning får välja ur en 
produktförteckning diskuterar därefter med läraren om olika lämpliga tillväga
gångssätt för tillverkning av produkten. Jonassens et al. (1999) uppfattning om att 
problemet bör vara "ill-structured" för att eleven därigenom själv skall fa finna 
lösningar på problemet kan ses som ett exempel på detta. Lärarens roll blir därför 
i huvudsak att underlätta lärprocessen. Resultaten tyder i samband med detta ock
så på att eleverna sätter stort värde på lärarens praktiska genomgång men även på 
möjligheten av att fa fråga läraren vid behov. 

Beträffande Honebeins syn på lärande i realistiska och relevanta sammanhang 
så har genomgående höga skattningsvärden redovisats för dessa. Detta förstärks 
ytterligare genom att eleverna i den arrangerande lärmiljön själva far vara delakti
ga i bestämning och anskaffning av material för tillverkning av produkten, vilket i 
sig stimulerar till den delaktighet och medbestämmande i lärprocessen som Hone-
bein anser så viktig. Genom att eleverna far jämföra produktens utförande och 
funktion blir eleven samtidigt självmedveten om processen för att rätt lösa men 
även för att lära sig att uppfylla vissa tekniska tillverkningskrav. Elevens förmåga 
att förklara varför eller hur ett problem skall lösas på ett speciellt sätt och hur man 
skall analysera elevernas konstruktion av kunskap och lärprocesser benämner 
Cunningham et al. (1993) för reflektivitet och som forskarna uppfattar det inne
bär detta en utvidgning av metakognitiva och reflektiva aktiviteter. 
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När eleven skall tolka en produktritning uppstår ofta viss tveksamhet. Instruk
tionen bör här vara så utformad att tolkningssvårigheterna i möjligaste mån redu
ceras. Genom att jämföra produktritning med färdig modell, samarbeta med kam
rater, föreslå olika problemlösningar och konsekvenserna av dessa, föreligger en
ligt Black och McClintock (1996) en ansats för konstruktivistisk design som är 
inriktade mot konstruktivistiska tolkningar av autentiska situationer. Forskarna 
framhåller också att detta utgör det centrala i deras egna forskningsresult. Här kan 
dock konstateras att enkätresultatet stöder den ansats som Black och McClintock 
redovisar i och med de höga skattningsvärdena för påståenden och frågor knutna 
till den konstruktivistiska lärprocessen. 

Enligt Raizen (1994) har kognitiv forskning hittills alltför mycket betonat vikten 
av mental aktivitet i samband med läraktiviteter och menar att uppmärksamheten i 
stället bör inriktas på de sociala och fysiska sammanhangen. Av undersökningen 
framkommer att den sociala omgivningens betydelse för hur väl eleven lyckas i 
sin utbildning inte ger en entydig och hög värdering, vilket kan tolkas som att den 
sociala samvaron inte är av direkt avgörande betydelse för studieframgång. 

Sammanfattningsvis ger resultaten belägg för att effekterna av kognitiva kon
struktivistiska indikatorer i den arrangerade lärmiljön upplevs positivt av elever
na. I de fall skillnader föreligger i skattningar mellan grupp 1 och grupp 2 kan 
dessa med stor sannolikhet tillskrivas skillnader i erfarenheter av den arrangerade 
lärmiljön. 
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Kapitel 7 

Intervjuer 

Enkätundersökningen har följts upp av intervjuer med sexton elever, som slump
vis utvalts i de båda årskurserna. Anledningen till att intervjuerna har befunnits 
nödvändiga, är den ytterligare information som förhoppningsvis kan erhållas för
utom den information som erhållits genom enkäten. 

Valet av kategorier grundar sig på undersökningens vetenskapliga inriktning att 
undersöka en arrangerad konstruktivistisk lärmiljö där själva upplevelsen av lär
processen studeras. Kategorierna ansluter därför till de frågeställningar som ingår 
i enkäten (se tab. 3 - 17). Genom att ställa frågor i enkäten om hur eleven upp
fattar det sätt på vilket han eller hon har lärt sig sitt yrkeskunnande föreligger 
möjligheter till förtydliganden eller kompletteringar av resultaten med hjälp av 
intervjuerna. Den information som därvid erhållits har analyserats och svaren har 
fördelats på följande kategorier med förväntade olika grader av upplevelser av 
konstruktivistiska indikatorer. 

1. Kärnämnen 
Industriprogrammets kärnämnen utgörs av engelska, estetisk verksamhet, 
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap samhällskunskap 
och svenska. (GyVux 1994:10) 

2. Yrkesteori 
Här avses de teoretiska avsnitten i de yrkesspecifika ämnena bl. a produk
tionsteknik, teknologi, verkstadsteknik, underhållsteknik, styrteknik, arbets
miljöteknik och datakunskap. (GyVux 1994:10) 

5. Yrkesarbete 
Med detta menas de praktiska momenten i arbetsteknik. 

4. Produkten 
Den användbara och säljbara produkt som eleven själv tillverkar. 

5. Kurskamrater 

6. Läraren 
Med "läraren" avses här läraren i de praktiska momenten i arbetsteknik. 

7. Försöka själv 
Eleven försöker själv lösa ett problem utan att fa hjälp av läraren. 
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8. Ritningar 
Avser ritningarna på den produkt som eleven tillverkar. 

9. Trivsel 
Trivseln med lärmiljön som helhet, med lärare, med kurskamrater, med 
undervisningen, m.m. 

10. Företagsförlagd utbildning 
Med detta avses de delar av utbildningen som har förlagts till lokala företag 
med verksamhet inom yrkesområdet. 

Respondenternas svar har analyserats och därefter insorterats i tillämplig kategori. 
I de fall där tveksamheter uppstått om svarens kategoritillhörighet har dessa helt 
utelämnats. För att kunna göra jämförelser har intervjusvaren värderats som an
tingen positiva eller negativa utsagor. Kodning och kategoriindelning följer i hu
vudsak den uppfattning S .B. Merriam (1991) företräder om fallstudier som forsk
ningsmetod. 

Resultat av intervjusvar fördelade på kategorier 

1. Kärnämnen 

Inga positiva synpunkter föreligger om värdet av kärnämnen. Däremot redovisas 
negativa värderingar av tre av de femton respondenterna. En av dessa anser det 
vara värdefullt att få utföra ett praktiskt arbete i stället för att 

"bara sitta och läsa någonting". 

Eleven menar också att om undervisningen kan relateras till något praktiskt så 
skapar detta bättre förståelse då det ger ett synligt resultat. En annan elev anser 
att 

"det är mer av grundskola över kärnämnena eftersom att läraren talar om hur 
eleven skall arbeta. " 

Eleven anser vidare att i kärnämnena arbetar eleverna mest individuellt något som 
tydligen uppfattas negativt. Den tredje eleven anser att 

"kärnämnena är mest bara läsning, det har det alltid varit, samma som i grund
skolan'11. 

Vidare framförs också synpunkten att 

"på grundskolan där läser man bara " 
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men att han nu får göra något som han har valt, vilket han tycker är roligt. Syn
punkten på att bättre förståelse uppnås om undervisningen leder fram till ett syn
ligt resultat kan vara anledningen till att inga positiva värderingar noteras be
träffande värdet av kärnämnen. Möjligen kan detta tolkas som att i de teoretiska 
kärnämnena förekommer inga för eleverna synliga resultat i en jämförelse med 
det praktiska arbetet med produkter. Även om det teoretiska faktamemorerandet 
är tillfredsställande, så kan det troligen inte jämföras med de upplevda undervis
ningsresultaten i ämnet arbetsteknik. 

Den negativa uppfattning som kan skönjas i påståenden att "det är mer av 
grundskola över kärnämnen eftersom läraren talar om hur eleven skall arbeta" 
tyder på ett önskemål om att få arbeta mer självständigt. Vad som här bör upp
märksammas är jämförelsen mellan teoretiska och praktiska ämnen. Möjligheten 
till en "objektiv" jämförelse mellan de läraktiviteter som utmärker dessa och vad 
eleverna upplever att de lär sig är svår eller omöjlig att göra. Sammantaget kan 
dock konstateras att inga positiva uppfattningar råder om värdet av teoretiska kär
nämnen. 

2. Yrkesteori 

Yrkesteori anser två elever vara av positivt värde medan en elev redovisar en ne
gativ värdering. En av eleverna anser att han lär sig bäst, inte bara av praktiskt 
arbete, utan även av att läsa, dvs. av den yrkesteoretiska undervisningen. En mot
satt uppfattning redovisas av en elev som anser att det går fortare om han far lära 
sig själv och att de yrkesteoretiska genomgångarna är "urtråkiga". Av de sexton 
intervjuade eleverna har således endast en elev negativ uppfattning, vilket tyder 
på att eleverna upplever ett angeläget behovet av ämnet inför kommande färdig
hetsövningar och förståelsen för dessa. 

3. Yrkesarbete 

Positiva synpunkter redovisas i sju av de sexton intervjuerna. Inga negativa upp
fattningar råder om värdet av denna läraktivitet. På en fråga om vad eleven tycker 
om undervisningen i verkstaden dvs. om den praktiska undervisningen svarar ele
ven 

"Jag tycker att det är väldigt bra att man får verkligen komma ut och göra nå
gonting så att man ser att det blir något resultat så att man inte bara sitter och 
läser någonting typ läser teori, och att man förstår mycket bättre om man har 
någonting praktiskt att relatera det till.n 

En annan elev men med en annan inriktning menar att, 

"Det är ju roligt att man får göra saker först och främst i stället för att bara sitta 
och göra övningar och sedan slänga bort dom. Man har ju användning för dom 
och ser att det blir någonting och alla övningar ingår ju i dom där slutgrejorna. " 
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De positiva kommentarerna till det yrkespraktiska arbetet tar sig sålunda olika ut
tryck, vilket följande citat ger uttryck för. 

" Ja, man fick lära sig att tolka ritningen, börja ända från grunden, man fick 
skaffa material och man måste ju tänka efter och ta ansvar och det är ju ganska 
viktigt. " 

Detta återspeglar med tydlighet hur eleven upplever denna autentiska och holis-
tiska lärmetod, där eleven betonar vikten av att man måste tänka efter och ta an
svar. Ett av de uttryck som bäst representerar elevernas uppfattning av yrkesarbe
tet är "att man förstår mycket bättre om man har någonting praktiskt att relatera 
till" tyder på vikten av att förankra en lärmetod i en praktisk verklighet. Denna 
uppfattning, liksom övriga, tyder på den stora uppskattningen av ämnet arbetstek-
nik grundad på tillverkning av användbara produkter. Här kan finnas skäl att på
minna om den lärmetod som var förhärskande på sextiotalet då eleverna i vissa 
fall kunde vara sysselsatta med filövningar under två månader. Övningarna bestod 
i att eleverna fick tillverka passbitar efter föreskrivna mått. Avvikelser från de 
angivna måtten bestämde betyget på passbiten. Passbiten kastades sedan i en sop
container och eleverna uttryckte ofta stor besvikelse med dessa tillsynes me
ningslösa övningar. 

4. Produkten 

I tolv av intervjuerna förekommer positiva kommentarer kring produkter och vär
det av dessa. Inte i något fall föreligger negativa eller kritiska värderingar av pro
dukttillverkning som medel i lärprocessen. Den meningsfullhet detta medför är 
enligt eleverna avsevärt större än vid traditionella färdighetsövningar, vilka de i 
allmänhet anser som väldigt tråkiga. Vanliga förekommande svar på frågor om 
produkten är 

"  J a ,  m e n  d e t  ä r  j u  r o l i g a r e  a t t  g ö r a  n å g o t  s o m  m a n  k a n  a n v ä n d a " .  

"Ja, man är väl noggrannare". 

En annan elev uttrycker sig på ett annat sätt. Han anser nämligen att 

"Det är betydligt roligare att ha något att göra. Jag blev så fruktansvärt less på 
skolan för det blev bara att sitta på en bänk och lyssna på en lärare som malde 
på. Men det här läsåret är helt underbart. " 

Eleverna är genomgående mycket väl motiverade för produkttillverkning, vilket 
framgår av vad en av eleverna anser nämligen 

"När man börjar ha fått ihop sina bitar och ska börja sätta ihop dom så då är det 
roligt för det här har jag gjort, jag duger till det". 
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En holistisk lärmetod medför för denna elev tydligen en förbättrad självkänsla, 
vilket i sig kan vara nog så värdefullt men är tyvärr ofta en bortglömd faktor i lär
processen. Den känsla som redovisas om att "det här läsåret är helt underbart" 
tyder sannolikt inte på annat än att eleven anser att utbildningen resultatmässigt 
sett är "underbar" dvs. bra. Detta tillsammans med känslan av "att jag duger till 
det" är, även om den inte kan ses som ett fårdighetsmått på yrkeskunskaper, ut
tryck för att den arrangerade lärmetoden uppfattas som positiv på mer än ett yr
kesmässigt resultatcentrerat sätt. 

5. Kurskamrater 

Ofta återkommer positiva värderingar av möjligheten för eleven att fråga, diskute
ra eller samarbeta med kurskamrater. I nio av svaren redovisas denna uppfattning, 
vilket innebär att eleverna oftare hänvisar till möjligheten av att få hjälp av kurs
kamrater än av läraren. Hur eleverna upplever detta kan följande citat ge uttryck 
för. 

"Men oftast går det bra när kompisarna ställer upp för en för att få reda på vad 
man skall göra. Men eljest är det läraren som gäller. " 

"Först provar man ett försök med kompisar. " 

"Ja, jag kanske frågar någon kompis eller läraren, jag kan ju kolla ritningen ock
så. " 

"Då brukar jag för st fråga kompisarna ibland, men helst frågar jag ju läraren" 

På en fråga till en elev hur han har lärt sig maskinerna blir svaret: 

"Med hjälp av läraren och så har man fått prova själv och så kompisar " 

Möjligen kan detta svar återspegla den rangordning för betydelsen för lärandet 
som eleven upplever. Läraren är viktigast, därefter kommer att själva få färdig
hetsträna och om så behövs fråga kurskamraterna. 

När ställer då eleverna frågor till läraren och till kurskamraterna? Intervjusva
ren tyder på att det sannolikt är lättast att fråga kurskamraterna speciellt om dessa 
står nära intill. Ofta är ju läraren upptagen med annat. Men om ett problem är 
svårlöst, och inte hjälpande svar eller handgrepp kan erhållas av kurskamraterna, 
så "är det läraren som gäller" som en av eleverna uttrycker det. 

6. Läraren 

I sex av intervjuerna kommenteras lärarens roll och då i positiva termer. Möjlig
heten att vid behov fråga läraren betonas. Av nedanstående citat framkommer 
återigen lärarens betydelse. 
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"Om läraren är upptagen går man ju runt och frågar någon kompis som har 
gjort det där kan hjälpa en. Annars är det ju bara att få tag på läraren och frå
ga." 

"Bäst är egentligen om läraren talar om hur man skall göra eller visar hur det 
skall vara så att man får något värde av maskin. " 

"Först så får läraren visa mig hur jag skall göra, och sedan får man ju prova 
själv för att det skall bli bra. " 

I den arrangerade lärmiljön tillverkar eleverna användbara produkter efter ritning
ar och arbetsbeskrivningar, vilket skiljer sig markant från detaljerade skrivna in
struktioner. Detta kräver en delvis förändrad lärarroll som mer kan liknas vid en 
arbetsledande lärarfunktion. Följden blir därför en utpräglat konstruktivistisk lär
process där eleven väljer material, tolkar ritningen, väljer maskiner och handverk
tyg, diskuterar med kurskamrater och endast vid behov tillfrågar läraren om råd. 

7. Lära sig själv 

Samtliga elever uttrycker sig positivt om att själva fa försöka, eller som de ofta 
uttrycker det "att själv få testa på". I intervjuerna förekommer ett flertal gånger 
positiva värderingar av var och en av eleverna, och för denna kategori redovisas 
de flesta positiva värderingarna. De vanligast förekommande åsikterna om värdet 
av att få lära sig själva uttrycks på följande sätt: 

"Så som för oss när man sitter och svetsar övningsbitar är det inte så roligt, men 
sedan när man får plocka på dem på en grill och svetsa ihop den blir det betydligt 
roligare. Man ser att man har lärt sig. Det är lättare att förstå när man ser rela
tionerna. " 

"Man har ju blivit mycket bättre på att lösa problemen, det har blivit mycket in
tressantare, och jag inriktar mig på att lösa problemen " 

"Grundskolan var ju mer så att läraren säger hur man skall göra. " 

"Vi får ju dels lära oss hur maskinen fungerar, men det är mycket tänkande" 

"Jag tror att man skall försöka själv och att misslyckas några gånger hellre det 
än att läraren lär en direkt, för då tror jag att det far ut lika fort som han säger 
det. Självständigt tror jag att man skall lära sig på. " 

Här redovisar eleverna, om än i vissa oklara formuleringar, en kognitiv och kon
struktivistisk uppfattning om läraktiviteter och värdet av dessa. Enligt citaten 
ovan kan intressanta jämförelser göras mellan elevernas påståenden. En elev ut
trycker det som att "läraren säger hur man skall göra" och en annan att "det är 
mycket tänkande ". I det första citatet uttrycker läraren ett åläggande om hur något 
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skall utföras, medan eleven i det senare fallet anser att det är mycket eget tänkan
de. Detta för osökt tankarna till en jämförelse mellan en faktamemorerande och en 
kognitiv konstruktivistisk lärprocess. 

8. Ritningar 

Sex av respondenterna kommenterar ritningarna i positiva värderingar. Inga nega
tiva synpunkter kan noteras för detta utbildningsinslag. De återkommande positi
va kommentarerna till värdet av ritningarna uttrycks ofta som: 

"Ja, man fick lära sig att tolka ritningen, börja ända från grunden, man fick 
skaffa material och man måste ju tänka efter och ta ansvar och det är ju ganska 
viktigt. " 

"Jag börjar kolla i ritningen om jag kan göra någonting själv. " 

"Ja, först då tittar man på ritningen och försöker se om man kan fundera ut hur 
man skall göra. " 

Av citaten framkommer att eleverna tolkar ritningarna med avseende på material-
anskaffning, mått och hur produkten skall tillverkas. Uttrycket att "man måste ju 
tänka efter och ta ansvar" påminner om elevens syn på att inte orsaka att material 
eller maskiner handhas på ett felaktigt sätt. Om maskinhaveri uppstår så är det 
ofta förenat med stora personliga olycksfallsrisker och även kostnader. Elevens 
ansvar för att förhindra detta kommer här till tydligt uttryck. Av elevreaktionerna 
uppfattas tydligen ritningen som ett tvingande instrument till att "tänka efter" om 
produktens mått och utförande. 

9. Trivsel 

En klar koppling mellan trivsel och att under yrkesarbetet syssla med produkter 
kan noteras bland åtta av de respondenter som redovisat positiva värderingar. 
Anledningen till att eleverna trivs är att de tycker att utbildningen är "roligare" än 
andra utbildningsformer. På en fråga om vad som gör att utbildningen är roligare 
blir svaret: 

"Ja, man får göra grejer, det är roligare. " 

Andra elever uttrycker sig på liknande sätt: 

"Ja, den är ju intressant. Det är ju roligt att hålla på. " 
"Man längtar ju till måndag och tisdag då man får ha verkstad" 
"Det är ju roligare att göra någonting som man behåller " 
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Trivseln är tydligen, av intervjuerna att döma, oftare kopplad till läraktiviteter 
och mindre till den sociala omgivningen. Denna koppling kan också spåras i and
ra sammanhang under intervjuerna än i citaten. Beroendet av lärare och kurskam
rater som en avgörande trivselfaktor redovisas inte vid något tillfälle, medan där
emot tillverkning av användbara produkter som trivselhöj ande faktor ofta åter
kommer. Någon direkt fråga om vad som orsakar en god trivsel har inte ställts 
under intervjuerna vilket kan vara anledningen till uteblivna värderingar av andra 
trivselberoende faktorer. 

10. Företagsforlagd utbildning 

I de tre kommentarer om företagsforlagd utbildning redovisas både positiva och 
negativa värderingar av denna utbildningsform. En av eleverna menar att 

"Det är ju inte så stor skillnad på hur man lär sig i skolan och på företaget". 

En annan elev menar att 

"Ja, man får ju inte hålla på hur länge som helst, det skall ju gå snabbt, men man 
får ju vara med på hur det går till på riktigt. Ja, egentligen är det inte så stor 
skillnad 

En tredje elever anser om den företagsförlagda utbildningen att 

nJag lärde mig ingenting men man får ju erfarenhet. Det är ju roligare ute på 
praktiken, då hjälper man till i produktionen". 

De autentiska och holistiska utbildningsmoment som företagsforlagd undervis
ning innehåller uppskattas tydligen inte mer än den skolförlagda. En trolig tolk
ning kan vara att lärprocessen i skolförlagda situationer, genom lärarens planering 
och medverkan, skapar mer tillfredsställda elever än de lärsituationer de upplever 
i företagen med dess ofta höga arbetstakt och med avsaknad av instruerande och 
rådgivande lärare och kurskamrater. 

Beträffande synen på kärnämnen, yrkesteori och företagsforlagd utbildning kan 
konstateras att respondenterna i r inga utsträckning kommenterar dessa med posi
tiva värderingar. Ingen av respondenterna har avgivit positiva omdömen om kärn
ämnena men däremot förekommer flera negativa sådana. 

I motsatts till nämnda tre utbildningsinslag har samtliga respondenter utom en 
uttalat sig speciellt positivt om produkttillverkning och om möjligheten och vär
det av att få lära sig själva. För de övriga kategorierna redovisas ett klart positivt 
ställningstagande bl. a. för möjligheten av att få fråga läraren vid behov men även 
för det praktiska yrkesarbetet i verkstadslokalen och för den trivsel arbetsformen 
innebär. Noteras bör att behovet av kurskamraterna i stödjande syfte kommenteras 
av nio respondenter, medan motsvarande antal för läraren uppgår till sex. 
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Sammanfattande reflektioner 

Enligt Goetz och LeCompte (1984) bör analysen av intervjuerna påbörjas genom 
att granska den frågeställningen man utgick från när undersökningen påbörjades. I 
enlighet med detta kan det därför vara lämpligt att påminna om syftet med under
sökningen nämligen att beskriva och analysera uppfattningarna om effekterna 
kognitiva av konstruktivistiska indikatorer i den arrangerade lärmiljön i yrkesun
dervisning. Därför kommer intervjusvaren att förhoppningsvis komplettera de 
resultat som redan framkommit i den tidigare redovisade enkätundersökingen. 

För att den kompletterande informationen nu skall ge ytterligare bidrag för att 
förklara den konstruktivistiska lärprocessen är det enligt Goetz och LeCompte 
viktigt att sambandet mellan kodning och kategorisering sker genom systematik 
och styrning utifrån undersökningens syfte och vetenskapliga inriktning. För att 
uppnå detta krav har intervjuaren ställt frågor om de för syftet centrala frågeställ
ningar och påståenden om den konstruktivistiska lärprocessen genom öppna frå
gor som ställts till samtliga respondenter så att förhoppningsvis nya insikter och 
ny information kan komma fram (Merriam, 1991). Därför är det intressant att no
tera att de svar som avgetts under intervjuerna i många fall förstärker vad som 
tidigare framkommit i enkätsvaren. 

Utmärkande för flertalet respondenter är deras tydliga markering av värdet av att 
själva få arbeta praktiskt eller, som de vid något tillfälle uttrycker det, att "själv få 
testa på" för att lära sig sina yrkeskunskaper. På frågan om hur eleverna uppfattar 
att de lär sig, så redovisas endast ett fåtal direkta svar. Däremot kan noteras att de 
indirekt besvarar frågan genom att ofta betona vikten av den egna aktiviteten. Be
träffande värdet av att lärprocessen är uppbyggd kring produkttillverkning kan 
liknande uppskattning redovisas. I de flesta av intervjuerna kommenterar respon-
denterna värdet av denna, eftersom de uppfattar detta lärande mycket positivt, 
samtidigt som de också redovisar att ett samband råder med trivseln med utbild
ningen och med att tillverka produkter. Vidare framkommer positiva kommenta
rer till den lärande resurs som kurskamraterna utgör då eleverna har problem som 
de inte kan lösa. Respondenterna hänvisar nämligen oftare till möjligheten att 
fråga kurskamraterna än till att fråga läraren. 

Även i intervjuerna kan tydligt noteras att de läraktiviteter som kan antas inne
hålla fa inslag av konstruktivistiska lärprocesser får jämförelsevis negativa om
dömen. Här utgör speciellt kärnämnen och yrkesteori områden som eleverna inte 
verkar uppskatta som värdefulla för sin utbildning. Vad som inte framkommit 
under intervjuerna är om eleverna anser att detta beror på ämnesinnehållet eller på 
läraktiviteten i sig eller som en elev uttrycker det "kärnämnena är mest bara läs
ning, det har det alltid varit". 

Intervjuerna markerar det intresse som eleverna har för det som de tydligen an
ser vara av största värde för lärprocessen nämligen egen aktivitet, autenticitet och 
kurskamraterna. De två förstnämnda överensstämmer med enkätsvaren men be
träffande kurskamraternas betydelse föreligger av intervjusvaren en jämförelsevis 
större uppskattning än förväntat medan motsatsen kan noteras för lärarens bety
delse. 
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Honebeins (1996) mål för en konstruktivistisk lärmiljö (s.35) finner stöd i in
tervjusvaren. Läraktiviteter som anstas ha hög grad av konstruktivistiska indika
torer far ofta positiva omdömen av eleverna medan det motsatta förhållandet gäl
ler de med låg grad. 
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Kapitel 8 

Videoinspelning 

De två föregående metoderna har avslutningsvis kompletterats med videoinspel
ningar av eleverna i olika lärsituationer i den praktiska yrkesundervisningen och 
tidsmässigt infallit vid slumpmässigt valda tillfallen under en sexveckorsperiod 
efter det att intervjuerna genomförts. Anledningen till inspelningarna har varit att 
undersöka i vad mån effekterna av den arrangerade lärmiljön överensstämmer 
med vad som framkommit av enkäten och intervjuerna. 

Kodning och kategoriserning av tolkningsbara händelser i videoinspelningarna 
följer de riktlinjer som presenterats tidigare (Merriam, 1991). De kategorier som 
kan urskiljas och avgränsas, och som samtidigt kan tänkas tillföra kompletterande 
och klargörande information för undersökningens syfte, framgår enligt följande. 

Kategori 
Läraktiviteter med hjälp av produkttillverkning 
Läraktiviteter med hjälp av övningsuppgifter 
Lärarinstruktioner 
Samtal mellan kurskamrater 

Videoinspelningarna har analyserats med utgångspunkt från vad som kan betrak
tas som den mest framträdande aktiviteten för varje minut. Därigenom bör möj
ligheter föreligga att upptäcka mönster och/eller regelbundenheter i lärprocessen i 
den praktiska yrkesundervisningen. I de fall flera elever samtidigt sysslar med 
olika uppgifter har i vissa situationer en generell beskrivning gjorts av den samla
de aktiviteten. Videoinspelningarna omfattar totalt cirka 240 minuter fördelade på 
sex slumpvis utvalda tillfällen under de tre efterföljande veckorna efter det att 
intervjuundersökningen avslutats. Tre inspelningar har skett av vardera grupp 1 
och 2. 
Lincoln och Guba (1985) menar att den avslutande fasen i informationsinsam
ling bör ske när kategorierna börjar bli mättade eller när vissa regelbundenheter 
visar sig. Efter den sjätte inspelningen har bedömningen gjorts att dessa av Lin
coln och Guba redovisade två kriterier uppnåtts. 
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Resultat 

Observation 1 

Videoinspelningen omfattar 45 minuter och avser elever i grupp 2. Utmärkande 
för läraktiviteten är de autentiska uppgifter eleverna är sysselsatta med. Under 
inspelningen har inga färdighetsövande uppgifter kunnat noteras, sannolikt bero
ende på att dessa redan utförts tidigare under utbildningen. Ett ofta återkommande 
yrkesbeteende är de utvärderande momenten som eleverna uppvisar. Här kan kon
stateras att dessa görs utan jämförelser med ritningar och måttangivelser utan sker 
istället med okulärbesiktning. Detta kan troligen möjliggöras genom att arbets
uppgifterna består av tillverkning av olika autentiska produkter med kända mått, 
vinklar och former. Elevernas beroende av ritningar framkommer emellertid tyd
ligt då dessa kan upptäckas liggande på bord och arbetsbänkar bredvid eleverna. 

Endast vid tre tillfallen förekommer samtal mellan elever, något som kan tolkas 
som att eleverna i årskurs två är mer benägna att utföra uppgifter individuellt. 
Utanför bilden kan vid fyra tillfällen uppfattas korta instruerande samtal mellan 
lärare och elev. Eleverna uppvisar sammanfattningsvis en klar målinriktad lärak
tivitet. 

Observation 2 

Videoinspelningen omfattar trettiotvå minuter och avser elever i grupp 2 som ar
betar individuellt med autentiska uppgifter bl. a. med en trumma till en vattentur
bin. Endast vid ett tillfälle förekommer ett lärarinstruerande inslag, vilket kan 
förklaras av att eleverna i slutet av andra årskursen är relativt självständiga och 
väl förtrogna med det yrkeskunnande som krävs i olika situationer. Vid tre be
dömningstillfällen samtalar eleverna med sina kurskamrater och, av filmen att 
döma, om de arbetsmoment de är sysselsatta med. 

Den elev som arbetar med trumman till vattenturbinen utprovar detaljer som 
skall svetsas fast på trummans insida där stora krav ställs på passform och exakt
het. Arbetsmomentet utförs genom att eleven kontrollerar detaljernas utformning 
och efter viss justering sker förnyad kontroll. Sättet att arbeta kan betraktas som 
en läraktivitet genom "försök och misslyckanden" men där eleven samtidigt ge
nom sin egen bedömning, bestämmer hur justeringen skall utföras. Elevens egen 
tolkning av anslutningsytornas form, och därmed på vad sätt kontakten mellan 
detaljerna och trumväggen skall justeras, är därför direkt kopplad till hur eleven 
själv fattar egna beslut om vad som skall slipas bort eller vara oförändrat. Av vi
deobandet kan noteras att läraktiviteten bland eleverna kan beskrivas som ett syn
nerligen målmedvetet beteende liksom i observation 1. 
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Observation 3 

Videoinspelningen omfattar fyrtiofem minuter och avser grupp 1. Eleverna arbe
tar här med autentiska uppgifter i form av tillverkning av trädgårdslyktor men 
även med färdighetsövande uppgifter i svetsning, som förberedelse för att kunna 
färdigställa trädgårdslyktorna. 

Generellt sett kan tydligt målinriktade beteenden urskiljas med anledning av 
elevernas aktiva handhavande av verktyg och maskiner men även av deras sätt att 
förflytta sig i lokalen. Inspelningen visar också att eleverna vid ett flertal tillfällen 
utför egna kontroller av utförda arbetsmoment, där de enligt filmen granskar 
svetsfogar, riktningar, vinklar, mått med flera för produktutförandet viktiga mo
ment. 

Läraktiviteten utmärks huvudsakligen av objekt där detaljerna kräver rätta mått 
och vinklar för att passa till den slutliga sammansättningen. Innebörden av detta 
är att en tillsynes liten obetydlig detalj kräver ett korrekt utförande för att en hel
het skall kunna sammanfogas vilket kan vara en förklaring till elevernas noggran
na kontroller i filmen. Noteras bör den nära koppling i tid som föreligger mellan 
färdighetsövande moment i svetsning och svetsning för att sammanfoga delar i 
trädgårdslyktan. De ofta, av intervjuerna att döma, tråkiga övningsmomenten får 
härmed en meningsfullhet på grund av just denna närhet i tid mellan övning och 
tillämpning. 

Av inspelningen kan konstateras att den dominerande elevaktiviteten utgörs av 
autentiska och holistiska uppgifter under trettioåtta tillfällen, medan färdighetsö
vande uppgifter kan noteras vid sexton tillfallen. Samtal med kurskamrater före
kommer vid arton tillfällen, medan lärarinstruktion endast förekommer vid tre 
tillfallen. Detta kan vara ett uttryck för den betydelse som eleverna redovisar för 
det relativt höga värde av kurskamrater i lärande yrkespraktiska situationer som 
framkommit vid de personliga intervjuerna. Till viss del motsatt uppfattning har 
däremot redovisats i enkätsvaren där större betydelse fästes vid lärarens insatser. 
Möjligen kan denna motsättning tolkas som att kvaliteten i lärandet förväntas bli 
större då läraren tillfrågas, men att kvantiteten av rådgivande insatser från andra 
elever ändå värdesättes högt. 

Observation 4 

Videoinspelningen omfattar fyrtiofem minuter och avser elever i grupp 1. Här 
redovisas en läraktivitet som i huvudsak är kopplad till tillverkning av produkter. 
Detta kräver i grupp 1 en speciell uppläggning av övningar av olika grundläggan
de färdigheter, där dessa i tid bör ligga nära dess tillämpning i tillverkning av en 
verklig och användbar produkt. Filmen visar tydliga exempel på detta där några 
elever är sysselsatta med svetsövningar medan andra elever, som har hunnit läng
re i sin utbildning, sammanfogar plåtdetaljer till en grill. Här föreligger återigen 
ett exempel på en lärmetod, i vilken grundläggande färdighetsövningar är i tid 
nära en verklighetsförankrad tillämpning. 
Om detta sätt att arbeta uttrycker en av eleverna i filmen synpunkten att 
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" Man lär sig mest om man gjort det själv. " 

I vissa situationer kan eleven möta problem och arbetsmoment som inte påträffats 
förut. Eleven redovisar här en klar och tydlig inställning om att 

"Moment som jag ej kört förut får jag tänka ut själv" 

Eleven redovisar sålunda positiva kommentarer till ett konstruktivistiskt läran
de. Under sjutton av filmens bedömningstillfällen arbetar två elever tillsammans 
och vid åtta tillfällen förekommer lärarinstruktioner. Av inspelningen framgår att 
stora krav ställs på organisation av undervisningen då färdighetsövningar och till-
lämpningar av dessa färdigheter förekommer samtidigt i samma verkstadslokal, 
vilket kan medföra onödiga väntetider vid såväl maskiner som vid olika verktyg 
om planeringen är bristfällig. 

Observation 5 

Inspelningen som pågår under fyrtiofem minuter visar elever i grupp 1, och här 
kan noteras ett större antal lärarinstruerande moment än under tidigare inspelning
ar. Förutom färdighetsövningar i svetsning förekommer liksom tidigare tillverk
ning av produkter. Bland annat kan observeras två elever som samarbetar om att 
från ritningar och arbetsbeskrivningar rita upp detaljer på en plåt, som sedan skall 
bearbetas och därefter ingå i den färdiga produkten. Detta samarbete som pågår 
under hela inspelningstiden omfattar, av vad som framgår av inspelningen, ingå
ende studier och diskussioner om tolkning av ritningar och måttangivelser. Bero
endet av kurskamrater för lösande av olika uppkomna problem framgår här med 
tydlighet. 

Lärarens insatser under inspelningstiden kan generellt beskrivas som korta klara 
direkta instruktioner för en eller flera elever oftast i samband med färdighets
övningarna. Detta står i viss motsättning till de nyss nämnda läraktiviteter som 
föreligger i samband med att de två eleverna samarbetar. De tydliga och uppen
barligen djupgående samtal som de båda eleverna redovisar kan sannolikt tolkas 
som en mer konstruktivistisk läraktivitet grundad på elevernas egna antaganden 
och slutsatser om ritningar och måttangivelser. 

Observation 6 

Inspelningen som pågår under cirka fyrtiofem minuter avser elever i årskurs 2. 
Den läraktivitet som tidigare observerats återkommer även här. Eleverna arbetar 
individuellt med autentiska objekt på ett synbarligen välmotiverat sätt, en tolkning 
som kan göras av elevernas sätt att arbeta. Filmen visar också en längre lärarledd 
instruktion för några utvalda elever medan övriga arbetar individuellt. Detta visar 
på en av de svårigheter som läraktiviteter knutna till tillverkning av produkter 
innebär. 
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Läraren måste nämligen planera för en instruktion av ett nytt moment för ett fåtal 
elever, samtidigt som övriga arbetar individuellt med sina objekt. 

Av filmen framgår också att eleverna endast kommunicerar vid tre bedömnings
tillfällen med varandra, vilket kan tyda på att det välmotiverade och målmedvetna 
arbetsbeteendet inte ger speciellt stort utrymme för samtal med kurskamrater. En 
annan trolig orsak kan också vara att eleverna är sysselsatta med helt olika objekt 
varför råd från en kurskamrat kan betraktas som mindre meningsfullt. 

Sammanfattande reflektioner 

De sex videoinspelningarna visar ett gemensamt mönster beträffande läraktivite
ter, vilket utmärks av att eleverna är i huvudsak sysselsatta med att tillverka pro
dukter med insprängda färdighetsövningar som förberedelse för de krav som pro
dukttillverkningen ställer. Av filmerna kan även konstateras att eleverna oftare tar 
kontakt med kurskamrater än med läraren. Det mest framträdande intrycket av 
filmerna utgörs av den mycket välmotiverade och målmedvetna läraktivitet ele
verna uppvisar, och som överensstämmer med vad som framkommit i enkätsvar 
och vid intervjuerna. 

Intressant är också att notera de kontroller och utvärderingar som eleverna själ
va gör vid olika tillfällen efter att ett arbetsmoment är utfört. Genom okulärbe-
siktning av den tillverkade produkten kan eleven troligen själv avgöra om kravet 
på form och utförande kan godkännas. De kognitiva och konstruktivistiska över
väganden och slutsatser som eleverna tycks göra i dessa situationer överensstäm
mer också dessa med vad som tidigare framkommit i denna undersökning. 

Den bedömning som nu kan göras av filmerna är att eleverna är engagerade i 
aktiviteter som gör det möjligt för dem att utvärdera alternativa lösningar på pro
blem, vilket överensstämmer med Honebeins uppfattning om att det föreligger 
olika sätt att tänka på och angripa problem. Av filmerna framkommer många så
dana situationer där eleverna vrider och vänder på sina arbetsstycken, diskuterar 
eller frågar kamrater och sannolikt "tänker efter" hur de skall fortsätta med sitt 
arbete. 

Honebein menar också att ett problem för läroplansdesigners är att försöka bibe
hålla autenticiteten i sammanhanget i den lärande uppgiften och att grunda proble
men inom den miljö och den komplexitet som omger eleverna utanför klassrum
met vilket han i detta sammanhang betraktar som ett kärnproblem. Även detta 
kriterium uppfylls av vad som framkommer av filmerna. Eleverna arbetar nämli
gen med uppgifter där de olika stegen i tillverkning överensstämmer med de som 
förekommer i ett verkligt produkttillverkande företag. Här kan slutsatsen dras att 
närheten mellan "klassrummet" och miljön utanför är uppenbar. 

Av filmerna framgår vidare att eleverna sannolikt knyts till ett konstruktivistiskt 
lärande på grund av den starka roll de själva far i produkttillverkningen. Av fil
merna framkommer att läraren får en mer konsultativ uppgift och att lärandet re
flekterar samarbetet mellan både lärare och elever och även mellan elever, vilket 
kan tolkas som ytterligare kriterier i enlighet med Honebeins uppfattning. 
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Sammanfattningsvis kan den slutsatsen dras, att den genom videofilmerna stude
rade lärmetoden väl uppfyller de mål som enligt Honebein krävs för en kon-
struktivistisk lärmiljö. 

LÄRARKOMMENTARER 

I samband med undersökningens genomförande har ofta synpunkter spontant 
framförts av de sex deltagande lärarna om värdet av den arrangerade lärmiljön. 
Dessa uttrycks i allmänhet i termer av fördelar och nackdelar och kan redovisas 
enligt följande: 

Fördelar: 

Eleverna blir bättre motiverade då de ser sambandet och meningsfullheten mellan 
övning och tillverkning av en användbar produkt. 

Eleverna måste tänka efter själva på ett annat sätt än om de bara föreläggs av lära
ren att utföra ett i detalj beskrivet arbetsmoment. 

Eleverna blir fortare självständiga i sitt lärande, de lär sig tänka efter själva i stäl
let för att fråga läraren hela tiden. 

Läraren blir mer som en arbetsledare eller en konsultativ resurs för eleverna. 

Eleverna lär sig bättre och fortare. Eleverna är i vissa fall klara med kursen redan i 
början av mars månad, dvs utbildningstiden kan för vissa elever reduceras med 
cirka en tredjedel. 

Många av eleverna framställer önskemål om att fa arbeta under raster, kvällar och 
helger. 

Eftersom produkterna kan säljas så reduceras materialkostnaden avsevärt för sko
lan. Eleverna blir därigenom kostnadsmedvetna och delges samtidigt ett visst fö
retagsekonomiskt tänkande. 

Utan produkttillverkning, dvs. en autentisk och holistisk läraktivitet, anser lärarna 
att det är svårt att kunna få många av eleverna att överhuvud taget stanna i skolan 
i önskvärd omfattning 

Nackdelar: 

Svårigheter att få ut eleverna under raster. Ofta måste huvudströmbrytaren slås av 
så att maskiner stannar och ljuset släcks. 
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En delvis ny lärarroll krävs då planering av undervisningen inte använder sig av 
det "styrda" undervisningsmaterial som läromedelsföretagen erbjuder. 

Lärarrollen kräver också initiait en större arbetsinsats till dess att eleverna blir mer 
"självgående". 

Läraren måste ständigt vara lyhörd för elevernas önskemål om att tillverka nya 
produkter och att anpassa dessa till läroplanens moment. 

Lärarsynpunkterna sammanfaller således i huvudsak med de som eleverna tidiga
re redovisat. Såväl lärare som elever framhåller alltså det stora värde de tillmäter 
en konstruktivistisk lärmiljö. Lärarna framför synpunkter på behovet av en delvis 
ny lärarroll och redovisar även ett effektivitetsmått på den konstruktivistiska lär
metoden. De anser nämligen att utbildningstiden för många elever kan reduceras 
med cirka en tredjedel samtidigt som de anser att eleverna lär sig bättre. Ofta re
dovisar lärarna synpunkter på att materialkostnaden sjunker avsevärt då skolan 
säljer de produkter som tillverkas. 
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Del IV 
Avslutande diskussion 

Undersökningens syfte, att beskriva och analysera uppfattningar om effekterna av 
en konstruktivistisk lärmiljö i yrkesförberedande utbildning, har utförts genom att 
insamla data med hjälp av enkäter, intervjuer och videoinspelningar men också 
genom att registrera spontana lärarsynpunkter. För att ytterligare kunna fånga upp 
och förstå elevernas uppfattningar om sitt eget lärande, har en intervjuare anlitats 
med lång erfarenhet av lärmetoder i yrkesutbildning och av elevkategorin som 
sådan. I en undervisningslokal för arbetsteknik med ofta sexton elever som samti
digt arbetar med olika uppgifter förekommer situationer som varken enkäter eller 
intervjuer kan beskriva eller ge svar på. Av den anledningen har videoinspelning
ar genomförts vilka kunnat tillföra information som på annat sätt varit svårt eller 
omöjligt att erhålla. 

Genom den inspelningsbegränsning som en enda videokamera utgör, har endast 
ett fatal elever kunnat följas. För att få en helhetsbeskrivning av aktiviteten i lo
kalen hade det varit önskvärt att fa installera ett flertal kameror. Ytterligare en 
begränsning kan konstateras, nämligen att många samtal mellan eleverna i olika 
lärsituationer inte varit möjliga att uppfatta. Videoinspelningarna har, trots dessa 
praktiska begränsningar, varit av värde som ett komplement till enkäter och inter
vjuer. 

I samband med undersökningens genomförande har samtal ofta förekommit 
med elevernas lärare. De spontana synpunkter som därvid framkommit har varit 
intressanta på grund av läramas erfarenheter av olika elevaktiviteter i lärande 
situationer. De anser bl. a. att eleverna ogärna går ut på rasterna utan istället vill 
fortsätta med sitt arbete, vilket är svårt att dokumentera på annat sätt. Lärarna har 
också redovisat synpunkter på lärmiljöns olika för- och nackdelar. 

Information om hur eleverna uppfattar sitt lärande i den arrangerade lärmiljön 
har således kunnat inhämtas på fyra olika sätt. Viktigt är nu att kunna utnyttja 
detta för att få en bild av lärprocessen i ett konstruktivistiskt perspektiv. För att 
slutligen kunna sammanfatta mängden av insamlad information tillsammans med 
forskarnas uppfattningar har strävan i följande diskussion varit att strukturera 
denna och därvid har Honebeins målsättningar befunnits utgöra ett lämpligt stöd 
för diskussionens struktur. 
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En övergripande strävan är nu att kritiskt granska hela undersökningen och där
vid försöka upptäcka om positiva eller negativa uppfattningar föreligger av den 
konstruktivistiska lärmiljön varvid kopplingen till de synpunkter som lärarna 
framför är i sig mycket intressanta. Lärarna anser bl. a. att det föreligger krav på 
en delvis ny lärarroll med större inskolningsinsatser av eleverna och med större 
lyhördhet för elevernas önskemål. De för syftet mest framträdande resultaten 
kommer att diskuteras i följande kapitel 9. 
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Kapitel 9 

Lärmiljön i relation till konstruktivistiska målsättningar 

Lärare och elever har framfört uppfattningar om värdet av effekterna av konstruk
tivistiska indikatorer i lärprocessen. Med utgångspunkt från konstruktivistiska 
målsättningar kan följande tolkningar göras av såväl likheter som skillnader. 

Forskarna pekar ofta på vikten av att eleven får erfarenhet av den kunskapskon
struktiva processen genom att i första hand själv få välja ämne och strategier för 
problemlösning. Bl. a. så menar Hoek et al. (1997) att effektiviteten i lärandet har 
samband med användandet av sociala eller kognitiva strategier och att eleverna 
måste lära sig dessa strategier. En tangerande uppfattning framförs också av Hat-
tie et al. (1996), som i sin studie funnit att de bästa resultaten kan noteras när 
strategiträningen är metakognitiv. Eleven bör således få lära sig metakognitiva 
strategier för att lära sig att lära. Shaw (2000) betonar också vikten av metakogni
tiva färdigheter. Genom att eleven får uppöva förmågan att se speciella situationer 
som delar av större helheter, så föreligger förutsättningar att konstruera förståel
se. Shaw pekar därvid på det viktiga i att eleven i ett tidigt skede får kunskap om 
sitt eget sätt att tänka men även om självkontroll och självbestämmande. 

I arbetsteknik förekommer ofta att eleven stöter på problem som kräver sin spe
ciella lösning. Värdet av att själv finna en strategi för detta uppfattas av eleverna, 
av vad som framkommer vid intervjuerna, som positivt. De uppskattar att själva 
fa deltaga i läraktiviteten i stället för att bara lyssna på en lärare. Sammanfatt
ningsvis framkommer att i de läraktiviteter där eleven får försöka själv och/eller 
tänka själv, som eleverna ofta uttrycker det, uppnås troligen den största erfaren
heten av den kunskapskonstruktiva processen. De uppfattningar som Brown, Bet
tin och Lankard (1998) framför blir här tänkvärda. De menar nämligen att målin
riktningen bör vara att få eleven att använda konstruktivistiska principer och att 
använda dessa i en autentisk miljö och att behov föreligger om en koppling till 
"brain-based-learning" och ett nytt undervisningsparadigm. 

Erfarenheter av den kunskapskonstruktiva processen 

Naturligtvis är det svårt eller omöjligt att fastslå att den största erfarenheten av 
den kunskapskonstruktiva processen uppstår om eleven själv far försöka. Det kan 
dock konstateras att eleverna i g rupp 2 tillmäter yrkesteoretiska lektioner större 
betydelse än eleverna i grupp 1. Anledningen kan sannolikt sökas i tidigare gjorda 
misslyckanden på grund av bristande teoretiska kunskaper. Eleverna i grupp 1 
däremot, som i allmänhet kommer direkt från grundskolan, har ännu inte hunnit 
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uppnå denna erfarenhet av misslyckanden, vilket alltså kan förklara deras lägre 
värdering av yrkesteoretiska inslag. 

Av videoinspelningarna ses eleverna huvudsakligen vara sysselsatta med att 
tillverka produkter. Endast vid ett fatal tillfällen visar inspelningen att eleverna in
strueras av lärare eller kommunicerar med kurskamrater. Detta kan sättas i sam
band med den uppfattning som en av eleverna anför nämligen "att man förstår 
mycket bättre genom att relatera till något praktiskt, därför att det blir ett synbar-
ligt resultat". 

Betydelsen av multipla perspektiv 

Under en av intervjuerna uttrycker eleven att det som gett baskunskaper och själv
förtroende är att han lärt sig mycket på olika sätt och ger som exempel på detta 
tillverkningen av ett borrmaskinstativ. Under intervjuerna framkommer också 
synpunkter på värdet av att kunna tolka ritningar ur olika vinklar därför att "det är 
lättare att förstå när man ser relationerna mellan detaljerna skilda åt och sedan 
ihopsvetsade till en produkt". 

Genom erfarenhet och förståelse för multipla perspektiv så menar Duffy och 
Cunningham (1996) att varje individ skapar egna uppfattningar om ting och hän
delser i omvärlden. De anser också att om individerna får möjlighet att diskutera 
sina uppfattningar med andra, så kan dessa förfinas eller förändras. Den yrkesför-
beredande utbildningen skall ju förbereda för yrkeslivet, där ofta oförberedda pro
blem skall lösas om möjligt på ett rationellt sätt. Att under utbildningen i detalj 
förbereda för de olika problem som kan uppstå är sannolikt omöjligt. För att ändå 
i möjligaste mån förbereda eleven är en undervisning med inriktning på multipla 
perspektiv därför värdefull. McLellan (1995), som menar att i ett situerat lärande 
ingår multipla perspektiv, anser att de åtta nyckelkomponenterna som ingår i des
sa perspektiv utgörs av berättelser, reflektion, kognitivt lärlingsskap, samarbete, 
vägledning, praktik, tydliggörande av läraktiviteter och teknologi. McLellan tyd
liggör härmed samtidigt komplexiteten i begreppet multipla perspektiv. 

Om eleven dessutom själv far aktivt medverka till att utforma alternativa tillvä
gagångssätt vid tillverkning av en produkt och därvid diskutera dess för - och 
nackdelar, föreligger också förutsättningar att med multipla perspektiv bättre för
bereda kommande problemlösningssituationer. Vid sådana situationer visar re
sultaten att eleven i första hand tillfrågar läraren. Därefter tillfrågas eller diskute
ras problemet med kurskamraterna. Det minst attraktiva sättet är enligt resultaten 
att gå tillbaka till kurslitteraturen. 

Av intervjuerna redovisas emellertid en annan uppfattning. Här anser eleverna 
att de först frågar sina kurskamrater, och om dessa inte kan ge önskad information 
eller vägledning, så frågar man läraren. Vid problemlösningssituationer, som i sig 
oftast innefattar multipla perspektivinslag, är det av vikt att finna olika möjlighe
ter till lösningar och lättast är då att fråga en kurskamrat till råds. Om inte detta 
lyckas återstår det bara att fråga läraren. 

Läraren är således den som förväntas komma med den korrekta vägledningen 
eller svaret, medan kurskamraterna är de som oftast arbetar närmast intill och där
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för är lättast att tillfråga. Vid den traditionella lärmetoden förekommer i allmänhet 
skrivna instruktioner där inslag av multipla perspektiv ofta saknas och överens
stämmer därför inte i samma grad som med den konstruktivistiska lärmiljön. Ett 
exempel på möjligheten att skapa erfarenhet och förståelse för multipla perspektiv 
kan vara en modell av den färdiga produkten som finns utställd i lokalen. Den kan 
av eleven ses ur olika vinklar och därmed lösa problem i samband med bl. a. tolk
ningar av produktritningarna inför kommande tillverkning. 

Läraktiviteter i realistiska och relevanta kontexter 

I den konstruktivistiska lärmiljön är kursmomenten i allmänhet inriktade mot till
verkning av arbetsuppgifter oftast i form av "riktiga" och användbara produkter. 
De upplevda effekterna av detta är entydiga då såväl enkätsvaren som inter
vjusvaren ger belägg för att eleverna upplever att de lär sig bättre än då de får ar
beta med övningsuppgifter i form av meningslösa och oanvändbara "övningsbi
tar". 

Dessa synpunkter återkommer ofta under intervjuerna och överensstämmer med 
enkätsvaren. Av videoinspelningarna kan slutsatsen dras att elevaktiviteterna är 
huvudsakligen koncentrerade till att tillverka produkter och eleverna uppvisar ett 
högt arbetstempo och ett mycket målinriktat arbetsbeteende. Här kommer de syn
punkter som bl. a. Engeström och Middleton (1996) och Jonassen et al. (1999) 
anser vara viktiga för lärande. De menar nämligen att den aktuella uppgiften skall 
vara betydelsefull för eleven, vilket väl överensstämmer med vad som framkom
mit i denna undersökning. De spontana lärarkommentarerna redovisar också upp
fattningar som stöder deras synpunkter. De anser nämligen att eleverna lär sig 
bättre och fortare. Eleverna är i vissa fall klara med kursen redan i början av mars 
månad, dvs. utbildningstiden kan för många elever reduceras med cirka en tredje
del. Lärarna menar också att utan en verklighetsnära inriktning så är det problem 
med att överhuvudtaget fa eleverna att närvara i tillräcklig omfattning för att upp
nå utbildningsmålen i arbetsteknik. 

Svårigheterna med autentiska uppgifter utgörs av själva inskolningen av elever
na. I det traditionella lärandet i yrkesförberedande utbildning får eleverna ta del av 
välinstruerande läromedel, där de ofta får direkta anvisningar om vilka handgrepp 
som skall utföras och vilka mått som skall beräknas, då ofta i form av bilder och 
figurer. Den stora skillnaden mellan den konstruktivistiska lärmiljöns arbetsupp
gifter och den traditionella kan uttryckas i mängden konstruktivistiska utbild
ningsinslag. I den traditionella utbildningen, där eleven följer detaljerade instruk
tioner, föreligger således inte samma grad av konstruktivistiska inslag. En elev 
gav uttryck för detta med formuleringen "då man inte lär". 

Ett problem som lyser med sin frånvaro bland forskarna är i vilken utsträckning 
ett utbildningsmoment skall innehålla faktamemorerande respektive konstrukti
vistiska inslag. Eleverna uttrycker synpunkter som att "då är det läraren som gäl
ler", dvs. då de önskar information hur ett arbetsmoment skall utföras måste lära
ren tillfrågas. Detta tyder på att vissa utbildningsinslag inte kan helt bygga på ett 
konstruktivistiskt eget lärande även om uppgiften i allt väsentligt är autentisk och 
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holistisk. Men var går då gränsen mellan behovet av faktamemorerande respektive 
konstruktivistiska utbildningsmoment? De tidigare nämnda orden "då man inte 
lär" blir då intressanta. Eleven upplever således inte längre ett konstruktivistiskt 
lärande och därmed meningsfullhet, eller att det färdighetsövande utbildningsin
slaget inte längre känns meningsfullt. Anledningen kan vara att eleven anser sig 
redan behärska den praktiska färdighet som eftersträvas. Möjligt är också att ele
ven helt enkelt inte förstår hur övningen skall utföras. Det har med andra ord upp
stått olika situationer där eleven upplever sig inte lära. Eliström (1992) förklarar 
detta med en beskrivning av uppgiftens lärandepotential och komplexitet. En 
uppgift med alltför låg komplexitet leder till upplevelser av enformighet och 
bristande möjligheter till lärande, medan en alltför hög grad leder till försämrad 
prestation och stress. Eliström anser att den höga graden av komplexitet beror på 
bristande möjligheter att själv påverka uppgiftens tolkning eller utförande. 

Den motsatta uppfattningen till "då man inte lär" framförs av den elev som ut
trycker uppfattningen om "att man lär sig otroligt mycket genom att man får lista 
ut hur det skall fungera" vilket tyder på elevens uppskattning av en konstruktivis-
tisk lärmiljö. Av läraktiviteterna i denna miljö så uppstår effekter som kan utgöra 
exempel på den brygga eller Real-World transfer som Olofsson (1999) beskriver 
nämligen att 

. ..uppgifter som är skapade utifrån konstruktivistiska premisser, känne
tecknas av att uppgifterna sträcker sig utanför sin aktuella innebörd 
Med andra ord att dess innebörd transformeras in i andra kontexter... 

(s. 25) 

Den konstruktivistiska lärmiljön med dess upplevda effekter av Real-World trans
fer skulle därmed kunna reducera behovet av faktamemorerande utbildningsinslag 
eftersom den ena "verkligheten" kan vara förklarande för nästa. 

En samlad tolkning av enkätsvaren tyder på ett starkt önskemål från eleverna 
att endast fråga läraren vid behov, vilket kan tolkas som att eleverna önskar arbeta 
självständigt. Dessa synpunkter framkommer även vid intervjuerna. I de flesta en
kätsvaren och intervjuerna kan nämligen en positiv inställning noteras till delak
tighet och medbestämmande i lärprocessen. Eleverna ställer sig således positiva 
till att fa vara med och välja produkt och diskutera tillverkningssätt. 

Delaktighet och medbestämmande i lärprocessen 

De produkter som eleverna tillverkar får ses som de kognitiva verktyg som moti
verar eleven, och där följdverkan sannolikt resulterar i en fördjupad tankeprocess 
kring tillverkning av produkten. Därmed uppnås också en metakognitiv process, 
genom vilken eleven uppnår förståelse hur lärandet sker. Den produkt som eleven 
önskar tillverka får därmed ses som ett hjälpmedel till förståelse eller som bl. a. 
Jonassen et al. (1993) menar, ett kognitivt verktyg som aktiverar en kognitiv eller 
metakognitiv process hos den lärande. 
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Elevernas önskemål, om att endast fråga läraren vid behov, kan ses som att ele
ven hellre uppskattar att arbeta självständigt med uppgiften genom egen tanke
verksamhet i stället för att av läraren fa "det rätta svaret Detta kan också tolkas 
som att eleven själv önskar bestämma över sin egen lärprocess. Wenger (1998) 
anser att enbart deltagandet skall tillmätas ett värde i form av känslan av att ingå i 
en social gemenskap. Därmed formas enligt Wenger eleven med avseende på sät
tet att arbeta, att umgås med sin omgivning och att tolka gjorda arbetsinsatser. 
Möjligen kan detta tyda på att enbart känslan av delaktighet och medbestäm
mande är viktig i en konstruktivistisk lärmiljö. 

Läraktiviteter i ett socialt kontext 

Ett visst avståndstagande kan noteras till påståendet "Den sociala omgivningen 
har liten betydelse för hur väl jag lyckas i min utbildning". Samma uppfattning 
kan också utläsas av svaren i enkäten i övrigt. Eleverna anser nämligen att de lö
ser problem genom att ställa frågor till kurskamrater och även genom diskussioner 
med dessa. Exempel på detta framkommer också i svaren på påståendet "Inlärning 
av ett nytt praktiskt övningsmoment underlättas om man samarbetar med kurs
kamrater". Här redovisas en tydligare positiv inställning än tidigare. Anledningen 
kan sökas i det förhållandet att frågor och diskussioner kan betraktas som något 
"ytligare" än samarbete kring ett yrkestekniskt problem, som kräver en ingående 
och djupare analys eleverna emellan. 

Samarbetet kan därför i detta kontext uppfattas som något mer än direkta fråge
ställningar och ytliga och korta diskussioner. Därmed skulle detta kunna tas som 
intäkt för uppfattningen om att intellektuell utveckling är starkt kopplad till social 
interaktion. I den konstruktivistiska lärmiljön kan det sociala kontextet exempli
fieras genom svaret på frågan till en av eleverna hur han gör när han "kör fast". 
Svaret blir då att "först provar man med kompisar". 

Av resultatet framkommer att den sociala miljön är av viss betydelse och en 
avvägning mellan att låta eleverna arbeta individuellt eller i par blir därför viktig. 
Möjligen kan denna avvägning utgöras av en kombination där eleverna arbetar 
individuellt i samband med färdighetsövningar och därefter tillsammans vid 
lämpliga tillfällen i samband med produkttillverkning. Lärarens roll kommer här
vid mer att framstå som arbetsledande då läraren tillfrågas endast i de fall då ele
verna inte klarar att lösa problem själva. Lärmiljön kommer därmed att i viss ut
sträckning likna situationen i många produkttillverkande företag. 

Ett flertal forskare bl. a. Cunningham et al. (1993) och Jonassen (1997) menar 
att lärande uppkommer vid interaktionen mellan eleverna i ett socialt kontext. 
Smeh och Fawns (2000) har dock i sin studie framfört en något avvikande upp
fattning nämligen att eleverna har svårt att acceptera ett lärande i samarbete med 
andra elever, vilket sannolikt kan bero på själva utformningen av detta samarbetet. 
Vid tillverkning av produkten ses eleverna arbeta individuellt varvid en inre dia
log (Engeström, 1994) kan förutsättas pågå tills dess att eleven stöter på ett till 
synes svårt problem. Vid dessa tillfällen "provar eleven först med kompisarna", 
och om inte detta ger ett positivt utfall, så "är det läraren som gäller". Detta över
ensstämmer väl med ett lärande genom interaktionen mellan eleverna i et t socialt 
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kontext. Att eleverna ofta önskar "testa på själva" som de uttrycker det, kan tol
kas som att de först strävar efter att få "tänka själva" i stället för att först lyssna 
på lärarens anvisningar. Möjligt är att ett lärande med en inre dialog är svår att 
uppnå i direkt samarbeta med andra elever, och kan troligen tolkas som den svå
righet som Smeh och Fawns åsyftar. 

Medier och representationsformer 

Uppmuntran till att använda olika medier kan i yrkesförberedande utbildning ske 
genom att eleverna far upptäcka värdet av att på olika sätt förvärva yrkeskunska
per. Detta sker av resultaten att döma genom att eleverna far vara delaktiga i 
att bl. a. välja material, göra ritningar på den produkt de önskar tillverka, jämföra 
med redan färdiga modeller av denna produkt och ta del av datorbaserad informa
tion och videoinstruktioner. Att kunna inhämta information med hjälp av internet 
blir också ett allt mer uppmärksammat medium i den yrkesförberedande utbild
ningen. 

I den traditionella lärmiljön förekommer däremot inte samma uppmuntran till 
att använda olika medier. Läromedelen är ofta kompletta i den meningen att all 
information, som eleven behöver för den fardighetsövande uppgiften, redan finns 
tillgängligt, vilket kan betraktas som både lättsamt och effektivt. Däremot så ska
pas då inte tillfallen för eleven att på egen hand söka motsvarande information på 
andra sätt. I den konstruktivistiska lärmiljön föreligger i stället situationer då ele
ven själv far rita den önskade produkten i olika vyer, bestämma material och ma
terialåtgång, tillverka produkten och därefter utvärdera slutresultatet med lärare 
och kurskamrater Detta överensstämmer också i stor utsträckning med de situa
tioner som förekommer i arbetslivet. 

Ibland används också uttrycket multipla perspektiv i s tället för medier då man 
menar att eleven tillförs kunskaper om att ett problem kan ses och lösas på fler än 
ett sätt. Detta kan då ske dels genom att flera individer presenterar var och en sitt 
eget perspektiv på problemet. Det kan även ske genom att samma individ ser sitt 
problem utifrån olika angreppssätt . I det första fallet kommer närheten till ett 
socialt kontext att vara av avgörande betydelse för lärandet, medan det i det andra 
fallet är beroendet av individens inre dialog som genererar multipla perspektiv. 
Knuth och Cunningham (1993) menar här att multipla perspektiv går att erhålla 
utan någon form av direkt social interaktion som exempelvis genom textstudier av 
en bok eller en hemsida på internet. Säljö (2000) redovisar en annan uppfattning 
som kan tolkas som knuten till multipla perspektiv. Han menar nämligen att lä
randet är beroende av dels information, färdigheter och förståelse och dels av av
görandet av vilka av dessa som är relevanta i ett visst sammanhang, d.v.s. ur vil
ket perspektiv sammanhanget skall betraktas eller bedömas. 

En viss oklarhet kan dock skönjas i g ränsdragningen mellan medier och repre
sentationsformer och olika näraliggande begrepp. Davidsson och Svedin (1999) 
utvecklar begreppet "medierande länk" som en länk mellan individen och omgiv
ningen. De menar att lärande är en både individuell och kollektiv process och där 
den medierande länken utgörs av själva arbetshandlingen medan Säljö (2000) 
lanserar begreppet "medierande redskap" som han anser utgör den viktigaste 
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komponenten för kunskapsbildning och som kan vara av såväl intellektuell som 
fysisk natur. 
För den arrangerade miljöns konstruktivistiska lärprocesser utgör begreppen vis

serligen underlag för intressanta diskussioner om bl. a. definitionsproblematik 
men för undersökningens syfte kan dock enbart förekomsten av begreppen som 
sådana vara tillräckliga utan att en klar gränsdragning mellan dessa finns definie
rad. 

Självmedvetenhet om kunskapkonstruktion 

För att uppnå en konstruktivistiskt lärmiljö bör eleven uppmuntras till medveten
het om processen för kunskapskonstruktion. Denna målsättningen kan betraktas 
som inte bara komplex utan även begreppsmässigt svårtolkad. En näraliggande 
reflektion är om medvetenheten direkt kan förmedlas av läraren genom lektioner 
eller instruktioner eller indirekt genom att eleven i arbetsteknik blir medveten om 
den kunskapskonstruktiva processen. Av här föreliggande resultat kan dock slut
satsen dras, att utbildningsmoment med starka inslag av konstruktivism värderas 
förhållandevis positivt av eleverna, medan negativa värderingar kan noteras för 
utbildningsmoment med svaga konstruktivistiska inslag. 

Den elev som menar att man skall "försöka själv och laborera och mixtra tills 
man ser att det stämmer" ger uttryck för att egen aktivitet i lärsituationer upp
skattas, vilket kan jämföras med att den traditionella "katederundervisningen" 
aldrig efterfrågas. Medvetenheten om processen för kunskapskonstruktion stimu
leras i en lärmiljö uppbyggd av starka inslag av konstruktivism. Därmed skapar 
eleven själv meningsfullhet och förståelse inifrån i stället för från någon extern 
källa. Medvetenheten om processen för kunskapskonstruktion kan därför ses som 
kopplad till den aktiva intellektuella process, som påbörjar en genererande lärpro
cess och som förhoppningsvis avslutas i förståelse. 

Överensstämmelsen mellan effekterna av de kognitiva konstruktivistiska indi
katorerna framlagda av de olika forskarna, kan, enlig vad som ovan anförts hit
tills, sägas vara god. Av enkätsvaren, intervjuerna, videoinspelningarna och lä-
rarkommentarerna framkommer inga tecken på motsättningar eller avvikelser. Här 
föreligger en klar samstämmighet även om det i ett fåtal svar framskymtar vissa 
negativa uppfattningar. Intressant är nu att fortsättningsvis jämföra undersökning
ens resultat med de uppfattningar som tidigare forskning företräder för att om 
möjligt kunna urskilja likheter och olikheter. 

Lärmiljön i relation till olika forskares uppfattningar 

Engeström (1994) menar att det föreligger uppenbara svårigheter att i detalj be
skriva effektiva lärmetoder. Han anser också att generella synpunkter på sådana 
metoder beskrivits av många forskare medan detaljerade tillvägagångssätt för att i 
praktiska undervisningssituationer genomföra dessa lyser med sin frånvaro. Enge-
ströms uppfattning kan anses vara befogad. Olika forskare redovisar nämligen en 
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mängd uppfattningar om ett konstruktivistiskt lärande utan att precisera hur detta 
sker i en verklig lärmiljö. 

Ett fatal forskare har dock presenterat i viss utsträckning konkretare förutsätt
ningar för konstruktivistiska lärmiljöer. Wilson (1996) ger bl. a. ett antal beskriv
ningar på en konstruktivistisk syn på instruktionsdesign där han, i likhet med Ho-
nebein, anser att en instruktion utgörs av en lärmiljö där meningsfullhet skapas 
om hur kunskap konstrueras. Wilson menar också att lärandet inte utvecklas un
der kontrollerade och dikterade förhållanden, vilket ger stöd för elevsynpunkter 
om att man lär sig bäst om man får "testa på själv" som eleverna uttrycker det. 
Detta överensstämmer också med Jonassens et al. (1999) uppfattning om att in
struktionerna bör vara "ill-structured". Elevernas kommentarer till detta är troli
gen att "då måste man börja tänka själv". 

Noggrannare beskrivningar av en konstruktivistisk lärmiljö redovisas också av 
Black och McClintock (1996), som anser att kunna tolka företeelser, problem 
eller situationer utgör en viktig färdighet i samband med kognition och lärande. 
De sju tolkningsmodeller de redovisar, har var och en till uppgift att uppöva ele
vernas tolkande färdigheter av autentiska företeelser och att eleverna även förvär
var färdigheter genom att se olika utfall av samma tolkningar. Black och 
McClintock redovisar härmed en något avvikande syn på konstruktivistiskt läran
de genom deras speciella betoning på effekter av värdet av tolkande färdigheter, 
som i sig utgör ett komplicerat begrepp och som inte avviker nämnvärt från Ho-
nebeins synpunkter på multipla perspektiv och representationsformer. 

I den konstruktivistiska lärmiljön förekommer ofta tolkningar av arbetsbeskriv
ningar och ritningar men även av vad som är att betrakta som ett fullgott yrkes-
tekniskt utförande. I vissa fall kan nämligen inte arbetsutförandet beskrivas med 
skriftliga anvisningar eller bilder utan måste göras med hjälp av okulärbesiktning. 

Samband mellan tolkande färdighetsinslag i utbildningen, som Black och 
McClintock anser viktiga, och resultaten, framkommer under videoinspelningarna 
och kan här utgöra en förklaring på vad Black och McClintock menar. Här kan 
nämligen observeras hur elever granskar den detalj de är sysselsatta med, diskute
rar och rådfrågar kamrater och lärare, går tillbaka till arbetsbänken och fortsätter 
med sitt arbete, möjligen på annat sätt beroende på hur ny information har tolkats. 
Denna tolkningsprocess kan vara svår att påvisa men kan vara näraliggande att 
anta att den existerar av vad som framkommer av videofilmerna. 

Lärmiljön i relation till utbildningens organisation och övriga utbild
ningsinslag 

Förutom undersökningens syfte och slutsatser kan det vara lämpligt att redovisa 
synpunkter på effekterna av dessa slutsatser och som avser möjliga förändringar 
av den organisatoriska delen av utbildningen. Här bör nämligen betonas vikten av 
att uppmärksamma nyttj andegraden av maskiner och utrustning som för industri
programmet är mycket dyrbara i inköp, drift och underhåll. I den konstruktivistis
ka lärmiljön kommer denna nyttj andegrad att framstå som avsevärt högre genom 
det arbetssätt som används. Eleverna tillverkar olika produkter i olika takt och 
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befinner sig inte alltid på samma kursmoment utan är istället utspridda på många 
olika och använder därför följaktligen samtidigt olika maskiner och utrustning. 
Detta medför att dessa i antal i viss omfattning kan anpassas till de förhållanden 
som råder i bl. a. produkttillverkande företag varigenom avsevärda kostnadsmäs-
siga besparingar kan förutses. 

Vidare bör speciell uppmärksamhet ägnas åt elevernas uppfattningar om de 
teoretiska kärnämnena. Här kan noteras i enkäten förhållandevis negativa uppfatt
ningar samtidigt som det i de flesta fall redovisas negativa synpunkter på dessa av 
eleverna vid intervjuerna. Av yrkeslärarna framkommer dessutom synpunkter på 
den låga närvaron under dessa lektioner och på de disciplinära problemen, sanno
likt uppkommna på grund av att förväntad meningsfullhet inte upplevs. Speciell 
uppmärksamhet bör därför ägnas åt elevernas reella kunskapstillskott under den 
förhållandevis omfattande studietid som ägnas åt kärnämnen med tanke på den 
låga motivation och närvaro som redovisas. Detta bör också ställas i r elation till 
hur många av dessa elever som utnyttjar utbildningen i kärnämnena inför kom
mande högskolestudier. En utvärdering av det verkliga utfallet av utbildningsef
fekterna av kärnämnena vore därför högst intressant att få genomföra. 

Carlén (1999) pekar i sin avhandling på en risk med utbildning nämligen att 
man läser för mycket och därför glömmer verkligheten. Speciellt för de som sak
nar arbetsliverfarenhet, eftersom de till slut tror att verkligheten är sådan som den 
framställs i böckerna. 

Den yrkesförberedande utbildningens möjligheter att förbereda eleverna inför 
kommande arbetsliv är därför, enligt Carléns uppfattning, starkt beroende av lär
miljöns innehåll och utformning. I den konstruktivistiska lärmiljöns inriktning på 
tillverkning av produkter kommer eleverna på ett naturligt sätt att lära sig de pro
duktionssteg som produkttillverkande företag arbetar efter. Den starka kopplingen 
i elevernas utbildningssituation och företagens arbetssätt medför ofta diskussioner 
eleverna emellan om att starta "eget", vilket i vissa fall har förekommit som en 
direkt följd av utbildningens inriktning på produkttillverkning. 

För de elever som inte är motiverade för teoretiska studier utan istället för prak
tiska, kommer mjöligheten att kunna starta eget företag att framstå som efter
strävansvärt. Detta kan speciellt vara fallet då de inte får önskad anställning efter 
avslutad utbildning inom sitt yrkesområde. På enkätpåståendet "Jag tycker det är 
viktigt att jag under studietiden far en viss kännedom om hur jag kan starta ett 
eget företag" har båda grupperna redovisat en starkt positivt inställning till påstå
endet. Möjligen kan karriären för elever i yrkesförberedande utbildning upplevas 
som mer inriktad på arbete och anställning än på högskola och högskolestudier. 

De företagsförlagda utbildninslagen uppskattas i hög grad av eleverna sannolikt 
på grund av att de möter en ny miljö där de själva aktivt får medverka i produkt
tillverkande eller reparati va processer. Vad som emellertid framkommer är att vid 
intervjuerna redovisas en avvikande uppfattning. På frågan vad eleven lärt sig 
under den företagsförlagda praktiken svarar en elev bl.a. att han lärde sig ingen
ting men "man far ju erfarenhet". 

De företagsförlagda utbildningsinslagen upplevs av enkätsvaren att döma posi
tivt av eleverna, medan de tydligen inte anser att det är någon större skillnad 
mellan skol- och företagsförlagd utbildning. Negativa uppfattningar kan dock no
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teras. Elevsynpunkter föreligger om att företagens serieproduktion inte är rolig 
men att mycket information erhålls på kort tid. Dessutom anser en elev att han 
inte lärde sig något men fick ändå en viss erfarenhet. Detta överensstämmer med 
de kritiska slutsatser om lärlingsutbildning som framförts av Harris, Willis och 
Simons (1998). De menar att varje arbetsplats med dess lärmiljö bidrar med så
dant som är värdefullt men ändå inte passar in i utbildningssammanhanget och att 
lärlingstiden upplevs av eleven som turbulent och spännande. 

Detta kan tolkas som att eleverna ser positivt på att fa komma ut på ett företag 
men att de inte lär sig så mycket som de förväntat sig. Möjligt är att den kon-
struktivistiska lärmiljöns inrikting på produkttillverkning till viss del ersätter de 
kunskaper företagens produktionstillverkning kan ge eleverna. Därför bör den 
företagsförlagda utbildningstiden, liksom tiden för kärnämnen, sättas i relation till 
utbildningsmålen i ett förberedande arbetslivsperspektiv. Elevernas synpunkter på 
för- och nackdelar med företagsförlagd utbildning överensstämmer i stort med 
vad som framkommit i statens offentliga utredningar som inledningsvis redovi
sats. 

Fördelarna med att kognitiva lärsystem med inriktning på teknikbaserade lärmil
jöer ersätter den nuvarande yrkesutbildningen och dess företagsförlagda moment 
bör vara uppenbara. Här bör också uppmärksammas möjligheterna att den nuva
rande lärlingsutbildningen kan helt eller delvis ersättas eller inrymmas i den kon-
struktivistiska lärmiljön på grund av den autenticitet som tillverkning av använd
bara och säljbara produkter medför. 

Pedagogiska implikationer 

Om lärmetoder skall vila på konstruktivistisk vetenskaplig grund bör 
miljöer införas i yrkesutbildningen vilket kräver en delvis förändrad 
lärarroll. 

Läraktiviteter förläggs i sin helhet till skolverkstäder medan de före
tagsförlagda utbildningsmomenten mer får ses som en arbetslivsintro
duktion i stället för en viss förväntad fardighetstränande verksamhet. 

En autentisk och holistisk utbildningsinriktning kräver att eleverna 
även far en företagsekonomisk utbildning för att vara bättre förbered
da på den verklighet de de facto möter som anställd eller i de fall de 
själva startar egen produkttillverkning efter avslutad utbildning. En 
viss inskolning i "Gnosjöandan" ligger här nära till hands under ut
bildningstiden då entreprenörskap är i linje med ett konstruktivistiskt 
förhållningssätt. 

Av de synpunkter som framkommit om undervisning i kärnämnen fö
religger uppenbarligen ett starkt behov av att utvärdera om ett verkligt 
tillskott i kunskaper överhuvud taget sker och nyttan dessa kunskaper. 
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Resultaten, som visar på uppenbara fördelar med ett konstruktivistiskt lärande, 
bör ses som ett angeläget skäl att införa detta lärande i gymnasieskolans yrkes-
förberedande program. Med en samlad forskarkompetens i dessa yrkesutbild
ningsfrågor kan undervisningen förändras i riktning mot konstruktivistiskt läran
de samtidigt som detta troligen också kan medföra stora utbildnings- och kost-
nadsmässiga fördelar. Den inriktning mot konstruktivistiska miljöer med särskild 
inriktning på autentiska och holistiska uppgifter eleverna får, skapar sannolikt på 
ett naturligt sätt hos eleven också ett företagsekonomiskt tänkande. Därmed före
ligger möjligheter till en viss inskolning i entreprenörskapets förutsättningar och 
villkor och som följd därav en förändrad och förbättrad samverkan och förståelse i 
arbetslivet. 

En konkret beskrivning av en konstruktivistisk lärmiljö 

I det följande beskrivs en lärmiljö där de konstruktivistiska indikatorer som be
handlas i föreliggande arbete utgör de viktigaste inslagen. Inriktningen är att den
na beskrivning skall vara så detaljerad att goda förutsättningar skall föreligga att 
för den intresserade kunna utnyttja den i praktisk yrkesförberedande utbildning. 
Svårigheten i beskrivningen utgör relationen mellan vad som är att betrakta som 
generella och detaljerade anvisningar speciellt då lärmiljön varierar beroende på 
gymnasieskolans olika yrkesområden. 

Inledande information till nya elever 

Redan i utbildningens inledningsskede, gärna första dagen, får eleven se färdiga 
elevarbeten i form av användbara och även säljbara produkter. Läraren tillsam
mans med någon äldre elev, presenterar dessa på ett sätt som får eleverna att upp
leva intresse och engagemang. Viktigt är nu att många olika produkter visas för 
att yrkesområdets bredd och omfattning tydligt framträder. Eleven måste fa klar
het i utbildningsmålen för det praktiska fardighetskunnandet, ett mål som för
hoppningsvis skall ha uppnåtts efter avslutad utbildning. Detta innebär således att 
det inte är tillfylles att eleven bara får ta del av den skrivna information som anges 
i skolans målbeskrivning utan denna måste kompletteras med en synlig målbe
skrivning i form av de produkter som tidigare elever tillverkat. 

Efter denna inledning presenterar läraren vilka arbeten och arbetsplatser på or
ten som kan bli aktuella för elever med den valda utbildningen som grund. Infor
mationen bör även omfatta besök hos fackliga representanter och arbetsgivare på 
deras respektive arbetsplatser. Eleverna får då möta facken och arbetsgivarna i 
deras egna lokaler samtidigt som de får information om den "krassa" verklighet 
som möter dem efter avslutad utbildning. Efter denna inledande information bör 
eleverna ha givits den autenticitet som förhoppningsvis ger dem goda förutsätt
ningar att själva kunna avgöra om utbildningens mål är relevant för deras önske
mål om kommande yrkesverksamhet. 
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Inskolning i konstruktivistisk instruktionsteknik 

För att fa eleverna att börja "tänka själva" så bör de inledande instruktionerna 
vara som man uttrycker det "ill-structured". I praktiken innebär detta att instruk
tionerna endast bör omfatta viktiga steg, nyckelpunkter, bilder, ritningar, m.m. 
Därmed tvingas eleverna att eftersträva en förståelse av sambanden mellan dessa 
utan lärarens anvisningar. För eleverna kommer den inledande fasen att upplevas 
som att otillräcklig information erhålls av läraren. För lärarens del kommer många 
frågor från eleverna att kräva ett detaljerat svar. Det är nu i denna situation som 
en konstruktivistisk dialog skall ta form. Läraren ger inte det rätta detaljerade 
svaret utan hjälper eleverna i stället att genom ett kognitivt konstruktivistiskt tän
kande nå fram till svaret. Om detta lyckas så kommer eleverna sannolikt att med 
tiden förstå hur de själva skall uppnå denna form av tänkande. De lärare som un
der många år praktiserat undervisningsformen menar att det under inledningsske
det avkrävs av läraren en betydande arbetsinsats. 

Efter inledningsskedet kommer dock eleverna allt mer att själva leta sig fram till 
de rätta svaren dvs. lösningarna på olika problem i arbetsteknik. Ofta kan detta 
upptäckas genom att eleverna arbetar mer målmedvetet och frågor till läraren blir 
med tiden allt färre. Strävan att så snart som möjligt fa eleverna att uppnå ett kon
struktivistiskt tänkande, i stället för att avkräva läraren det rätta svaret, kommer 
därmed att medföra en delvis ny lärarroll från en i huvudsak förmedlande till en 
mer kognitiv konstruktivistiskt dialogbaserad lärarroll. 

Val av produkter 

I samband med valet av produkt far eleverna tillfälle att välja lämpligt material 
och samtidigt beräkna materialåtgång och kostnader. Besök hos olika leverantörer 
medför en ökad kostnadsmedvetenhet om bl. a. den mängd material som bör in
köpas och om mängdrabatternas inverkan på kostnaden. Frågeställningar om ma
terial skall inköpas för hela terminen för den enskilde eleven eller för hela elev
gruppen om ofta sexton elever blir följaktligen aktuella. Möjligen kan eleverna 
själva bidra med eget material vilket kan vara en bra lösning på problemet med 
materialanskaffning. Lagerhanteringen kommer emellertid att framstå som en 
viktig fråga. Vem som skall sköta lagret och vem som har det övergripande an
svaret för att rätt material och rätt mängd hämtas av de olika eleverna blir därvid 
en viktig vardaglig fråga. 

Produktvalet är av allra största betydelse. Ofta önskar eleverna att så snart som 
möjligt får tillverka en produkt som de själva kan ha viss användning av eller som 
de kan sälja. För att kunna lära sig en ny färdighet krävs övning som måste tids
mässigt vara så omfattande att godkänd färdighet uppnås. Samtidigt far tidsåt
gången för övningen inte bli så lång att eleverna mister intresset för kopplingen 
mellan övningsfasen och tillämpningen på en verklig produkt. För att undvika 
detta är det viktigt att behovet av övning anpassas tidsmässigt till kommande pro
dukttillverkning. Här är det lämpligt med några dagar i stället för några veckor 
eller månader. I det senare fallet så visar erfarenheten att eleverna tappar intresset 
för sin utbildning. 
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För de produkter som innehåller utbildningsmål som är enkla är det naturligt att 
dessa övas under den första utbildningstiden. De mer komplicerade utbildnings
målen brukar av samma anledning förläggas till senare delen av utbildningen. I de 
produkter som innehåller tillämpningar på båda utbildningsmålen kan de enkla 
delarna tillverkas exempelvis under ett tidigt skede av utbildningen medan de 
komplicerade delarna tillverkas i ett senare skede. De först tillverkade delarna 
läggs då i förråd eller lager som eleverna själva sköter fram till dess att monte
ringen av enkla och komplicerade delar blir aktuellt. 

I samband med valet av produkter bör undervisning i produktdesign och inno
vation vara ett obligatoriskt inslag. Kontakter bör därför tas med företrädare för 
design och innovation som ges tillfälle att informera om deras respektive områden 
och deras betydelse. I slutet av utbildningen får eleverna själva föreslå tillverk
ning av en produkt som i dess initialskede presenteras för läraren och övriga ele
ver innan tillverkningen påbörjas. Tidsåtgången kan för det egna arbetet variera 
från någon vecka till någon månad beroende på hur eleven hunnit med de obliga
toriska kursmomenten i den praktiska utbildningen. 

Läromedel 

Ett konstruktivistiskt lärande förutsätter att läromedlet som tidigare nämnts bör 
vara "ill-structured". För att uppnå detta skall ett antal lämpliga produkter finnas 
samlade i en "produktpärm" omfattande en kortfattad arbetsbeskrivning med 
ritningar och vissa anvisningar till lämplig facklitteratur. Om någon elev önskar 
tillverka en egen produkt som inte finns med i "produktpärmen" får eleven göra 
en egen arbetsbeskrivning med egna ritningar som därefter redovisas för läraren 
och andra elever. Den kritiska granskning och dialog som följer uppfyller ofta 
kravet på konstruktivistiskt tänkande. Den svårighet som läraren kan möta är att 
fördela färdighetsövningar och tillverkning av produkter så att maskiner och öv
ningsplatser utnyttjas maximalt och att väntetider därmed undvikes. Erfarenheten 
visar dock att elevernas varierande arbetstakt och val av olika produkter får en 
fördelande inverkan vilket medför att situationen kommer att likna den i en vanlig 
produkttillverkande verksamhet. 

Utvärdering 

Efter det att en elev är färdig med sin produkt kommer läraren att tillsammans 
med övriga elever utvärdera produkten med tanke på bl. a. kvalité, design, kost
nad, säljbarhet. Detta bör göras med inriktning på den arbetssituation och före
tagsverklighet som eleverna kommer att möta som anställda efter avslutad utbild-
ning.Verklighetsanknytningen vid varje presenterad färdigtillverkad produkt kom
mer därmed att fylla en viktig funktion både för den som presenterar sin produkt 
som för övriga elever. 
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SUMMARY 

Introduction 

The aim of the thesis is to describe and analyse the students'view on the effects of 
vocational training with the help of constructivistic indicators. The work underta
ken has therefore been to study the effects of constructivistic elements, hereafter 
named constructivistic indicators, in the subject Work Technique in vocational 
training, and also to describe a learning method in detail, in contrast to the abstract 
and general instructions often found in existing guidance documents. The intro
duction of the concept cognitive-constructivistic learning as a new dimension in 
worktechnique is a both exciting and interesting element which hopefully may 
lead to change in the vocational-pedagogical debate concerning work technique. 

The intention of the introductory theoretical survey is to present those research 
results that can be connected with vocational training and to place the latter in the 
context of vocational constructivisitic learning. The aim has been to select those 
views and opinions that can be linked with instructions and the practice of voca
tional proficiency skills. The reason for this is the great difference to be found at 
present between typically practical and theoretical learning activities. 

As the foundation of the present work, a mainly constructivistic learning method 
was developed and described. The effects of this method were subsequently tes
ted empirically with the help of questionnaires and interviews. Pupils were also 
videofilmed while engaged in vocational activities, and comments from teachers 
on the advantages and disadvantages of the learning environment were registered. 
The constructivisitic learning method was put into practice at Östra Gymnasie
skolan, Umeå. 

Chapter 1. Aims and intentions of vocational training 

During the last 40 years, vocational training in Sweden has changed in a variety of 
ways. Up until the '60s there was a considerable vocational proficiency content, in 
both work technique and vocational theory, whereas during recent decades the 
emphasis has been placed on giving pupils more general vocational knowledge. 
The solid, advanced knowledge of craftsmanship that was earlier considered so 
desirable has thus more recently been replaced by a vocationally-oriented educa
tion. The reason for this can be found in the government's wish to reform vocatio
nal training so that it corresponded more closely to the demands of the labour 
market and production. This was to be achieved by introducing more theoretical 
subjects into vocational training with the aim of making it comparable to studies 
at other forms of senior high school {fackskolan, gymnasieskolan) and thereby 
more competitive. This measure led to an increase in the time taken up by theore
tical courses, and was seen as necessary since production would in the future de
mand an ever-increasing level of theoretical knowledge. 

This intention has in recent years been made even more obvious in the vocatio
nal training at senior high school. Professional delineations have been increasingly 
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erased, among other things by the introduction of the 'programme school' where 
more time has been allotted to theoretical core subjects at the expense of hands-on 
vocational practice. Thus the disposition of time for reaching the relevant educa
tional objectives has undergone considerable change, and this has inevitably led to 
increasing demands for efficient methods of achieving professional skills that will 
satisfy pupils, teachers and the labour market. At the same time as vocational 
knowledge has become superficial, it must also give pupils an overall understan
ding of the professional sphere in question - in itself a difficult task. If this super
ficial knowledge is not sufficient to convince pupils that the training is meaning
ful, it is likely to have a negative effect on their learning. 

Chapter 2. Knowledge-constructive processes 

Common to all the views on the knowledge-constructivistic processes put forward 
by researchers is the emphasis on the importance of learning in general being ba
sed on situations where the pupil actively constructs her/his knowledge. Learning 
should take place in a context that is a reflection of everyday life in order for the 
knowledge-constructive process to take place. It is thus most important that lear
ning should take place in an authentic, holistic learning environment, and be di
rected towards the actual process of knowledge construction and on reflective 
awareness of that process. 

It is also the view of researchers that we acquire only limited textbook under
standing if we do not study concepts in the complex environment where they will 
be used. Learning activities should therefore be directed towards analysing the 
contexts in multiple perspectives, a process which entails the adoption of a critical 
attitude to written instructions. It is also claimed that when learning takes place in 
isolation it becomes more difficult, since pupils will have acquired the necessary 
knowledge but not an understanding of when its use is relevant. For this reason 
researchers recommend generative tasks where each component is seen as mea
ningful in a wider context, instead of being an end in itself. 

Chapter 3. Activities, methods and strategies 

A fundamental concept in the constructivistic view is that information cannot be 
memorised as independent abstract units. Learning always takes place in a con
text, and the context makes the connection between skills and knowledge. To put 
it briefly and simply, an abstract and stripped-down environment is not only qu
antitatively unlike the environments of everyday life but is also qualitatively diffe
rent. New ways of thinking in the cognitive sciences will probably bring about 
radical changes in vocational training. One such change could mean the develop
ment of a training system that takes into account the characteristics of the learning 
process. The constructivistic approach also aims to identify skills in the pupil that 
focus on reflection instead of learning by heart. The traditional approach to lear
ning stresses the importance of information content and careful memorising, while 
the constructivists emphasise the importance of a knowledge-constructing process 
that involves a thoughtful, developing awareness of just that special process. From 
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this one can thus conclude that the knowledge-constructive view means concent
rating on the constructivistic process instead of on the memorising of facts. 

Chapter 4. Learning and teaching 

In constructivistic learning environments it is more valuable to know how a pupil 
knows than what s/he knows. A designer must therefore create learning activities 
that stimulate or require pupils to report on their work, and to explain and defend 
what is of value in their solutions. Designing learning activities that correspond 
with cognitive constructivistic aims means the transfer of theory to practice. Since 
the aims only provide a frame or a starting-point, the designer's own creativity 
must be used in the attempt to convert aims into suitable activities, and many re
searchers point out the difficulties connected with this transfer from theory to 
practical learning environments. Similar views are expressed in an investigation 
into certain questions concerning short-term university vocational programmes; 
the opinion is that it is of central importance for vocational programmes that the 
theoretical base is linked with personal experience - i e that theory and practice are 
brought together to form meaningful knowledge. 

Chapter 5. Vocational training: the learning environment 

The designed learning environment in the present study consists primarily of 
constructivistic indicators. To make it possible to study the effects of these indi
cators they were formulated so that they gave rise to measurable expressions in the 
pupils' questionnaire answers and statements. For greater enlightenment, one en
deavour was to obtain via the personal interviews pupil opinions that could lead to 
further descriptions and possible explanations. Finally, video recordings revealed 
certain instances of constructivistic behaviour that could not be studied by means 
of questionnaires and interviews. The constructivistic learning environment can 
also be described in a comparative analysis of a traditional vocational training 
method and apprentice training, regarding the most prominent elements of voca
tional training. In such a comparative analysis, the distinguishing quality of the 
constructivistic learning environment is its holistic design, in which there are, in 
addition to the subject- and professional content, the vital components (for the 
professionally active) of quality, design, marketing, self-employment and evalua
tion - highly significant areas for the working individual which are often lacking 
from the traditional learning environment, or dealt with only marginally despite 
their great importance in society and working life. 

Chapter 6. The questionnaire study 

The most positive experiences were reported from those activities and situations 
where the pupil was largely the active party. Learning activities with authentic and 
holistic situations also produced positive opinions from the pupils. The conclusion 
may be drawn that the greatest learning effect is achieved when the learning pro
cess is linked with a high degree of pupil activity. Thus the results indicate benefi
cial effects from situations where pupils themselves are actively engaged in aut
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hentic tasks. The question of whether learning becomes easier when practical 
work is linked with the making of a product gave rise to the most positive respon
se in the whole study. One of the reasons for the high values is that seeing the 
whole picture leads to better learning and increased meaningfulness. To sum up, 
the results provide evidence that the effects of cognitive constructivistic indicators 
in the designed learning environment are experienced as beneficial by the pupils. 

Chapter 7. Interviews 

By asking pupils about the way they think they have acquired their professional 
knowledge, it was possible to clarify or supplement the results of the questionnai
re study. Selected questions are therefore linked to various alternatives regarding 
the learning process. It is noticeable that the majority of respondents clearly emp
hasise the value of engaging in practical work themselves in order to acquire their 
professional knowledge. When asked by what means they think they have learned, 
pupils answer by stressing the importance of their own activity. They express si
milar appreciation of the value of the learning process being based on the creation 
of a product, and they also report that there is a connection between enjoying their 
training and creating products. In addition, there are appreciative comments about 
the learning resource represented by the rest of the course-group when pupils have 
problems they cannot solve themselves. The responses show that course-
colleagues are asked for help more often than the teachers are. 

Chapter 8. Video recording 

The results of the two previous study-methods were in conclusion supplemented 
by video recordings of the pupils in various learning situations during the practical 
vocational teaching. The reason for this was to examine how far the effects of the 
arranged learning environment corresponded to what had emerged from the ques
tionnaires and interviews. The six video recordings demonstrate a common pattern 
as regards learning activities: the pupils' main occupation is the creation of pro
ducts, interspersed with practice of the skills necessary for this production. It can 
also be seen from the films that pupils ask one another for help more often than 
they ask the teacher. The greatest impression made by the films is of the highly-
motivated and purposeful learning activity that the pupils engage in, which cor
responds well with the results of both questionnaires and interviews. 

Chapter 9. Concluding discussion 

Research often indicates the importance of pupils experiencing the knowledge-
constructive process by being allowed in the first place to choose subjects and 
problem-solving strategies themselves. In Work Technique it often happens that 
pupils encounter a problem requiring a special solution, and the interviews show 
how much value pupils place on working out the necessary strategies themselves. 
They also appreciate being able to participate in the learning activities instead of 
simply listening to a teacher. To sum up, it is clear that through those learning 
activities where pupils, as they put it, can try something or think for themselves, 
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they best experience the knowledge-constructive process. Learning activities 
should be carried out in realistic and relevant contexts. In the constructivistic lear
ning environment the course components are generally directed towards such 
contexts, namely the performing of tasks that most often take the form of real, 
usable products. The effects of this are very clear: the responses to both the ques
tionnaires and the interviews show that pupils feel that they learn better than when 
they have to work with exercises in the form of meaningless and useless practice 
pieces. The video films show that the pupil activities are mainly devoted to crea
ting products, and pupils demonstrate a high working pace and a very purposeful 
attitude. The teachers' opinions support this; their view is that pupils learn both 
better and faster, in some cases completing the course by the beginning of March -
i e the training period could be reduced by one-third for many pupils. An overall 
interpretation of the investigation indicates a strong desire on the part of the pupils 
to ask the teacher for help as needed, which can be seen as a sign that pupils wish 
to work independently. Similar views emerge also from the interviews. Most 
questionnaire responses and interviews reveal a positive attitude to participation 
and the right to decision-making in the learning process. 

These results, showing the clear advantages of constructivistic learning, should 
be seen as a powerful argument for introducing this type of learning in the voca
tional training programme at senior high school. With the support of a united re
search expertise in these vocational training questions, instruction can be changed 
in the direction of constructivistic learning thus probably leading to great advan
tages both educationally and financially. It is likely that learning in a constructi
vistic environment, with special emphasis on authentic and holistic tasks, would 
naturally create in pupils a "business economy" way of thinking. This in turn 
would create the possibility of introducing certain entrepreneurial requirements 
and conditions, leading to an altered and improved cooperation and understanding 
in working life. 
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Bil. 1 

Enkät 

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i den ruta som bäst 
överensstämmer med din egen uppfattning. 

Exempel 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

A. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom: 

1. lärarens teoretiska genomgång 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

2. lärarens praktiska genomgång 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

3. eget tänkande 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

4. anvisningar i arbetsbeskrivningar 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

5. kurskamrater 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

6. jämförelser med färdig modell 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

7. egna försök 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

8. eget tidigare kunnande 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

9. ritningar 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

10. kurslitteraturen 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 
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B. Dà jag påbörjar det praktiska arbetet bearbetar jag den 
yrkesteoretiska kunskap jag fått genom: 

11. diskussioner med kurskamrater 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

12. frågor till kurskamrater 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

13. frågor till lärare 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

14. att gå tillbaka och läsa i kurslitteraturen 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

15. att försöka utan att ha tillräcklig kunskap 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

16. att jämföra ritningarna med modellen 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

C. Vilket värde tillmäter du företagsförlagd utbildning? 

17. Lågt ••••••• Högt 

D. Vilket värde tillmäter du de teoretiska kärnämnena? 

18 lågt ••••••• Högt 

K Inlärning av ett nytt praktiskt övningsmoment underlättas 
om man samarbetar med kurskamrater. 

19. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

F. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom: 

20. diskussioner med kurskamrater 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

21. frågor till kurskamrater 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

22. frågor till läraren 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 
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23. att gå tillbaka och läsa i kurslitteraturen 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

24. att försöka utan att ha tillräcklig kunskap 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

25. att jämföra ritningarna med den färdiga modellen 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

G. Jag önskar helst lära mig praktiska yrkeskunskaper genom: 

26. att själv få öva efter genomgången lärarinstruktion 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

27. att försöka själv och fråga läraren vid behov 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

28. att försöka själv och fråga kurskamrater vid behov 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

H. Den praktiska övningens koppling till tillverkningen av en 
produkt underlättar inlärning. 

29. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

I. Inlärningen underlättas av att utbildningen kopplas till en 
helhet, exempelvis från materialinköp till försäljning av 
den färdiga produkten på grund av att: 

30. helheten skapar bättre förståelse 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

31. meningsfullheten med min utbildning ökar 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

32. sambandet mellan olika moment som exempelvis arbets teknik, 
ritningar, hållfasthet, design och kvalité ökar 

Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 
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J. Den yrkesteoretiska inlärningen försämras om den är 
kopplad till en praktisk aktivitet. 

33. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

K. Den sociala omgivningen (mina kurskamrater och 
kompisar) har liten betydelse för hur väl jag lyckas 
i min utbildning. 

34. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

L Jag önskar fler lärarledda yrkesteoretiska lektioner 

35. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

M. Jag deltar med mindre arbetslust och engagemang när 
utbildningen leder fram till att tillverka en användbar 
produkt. 

36. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

N. Den yrkespraktiska inlärningen förändras om 
(Ringa in det alternativ du väljer) 

37. utbildningen leder fram till tillverkning av en produkt med 

-100% -75% -50% -25% 0% +25% +50% +75% + 100% 

38. utbildningen består av praktiska övningar som ej leder fram till en 
produkt 

-100% -75% -50% -25% 0% +25% +50% ^75% +100% 

O. Jag tycker att det är viktig att jag under studietiden får en 
viss kännedom om hur jag kan starta ett eget företag. 

39. Avvisar helt ••••••• Instämmer helt 

Övriga kommentarer: 

Tack för din medverkan. 
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Bil. 2 

Sammanställning av enkätsvaren på frågorna 1 - 39. 

Grupp A och B avser industriprogrammet årskurs 1 
Grupp C och D avser " " 2 och 3 

Grupp A = 16 elever „ B = 14 » 
" C =11 " 
" D = 14 " 

Summa 55 elever 

A 1. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom lärarens teoretiska 
genomgång. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 2 1 4 6 2 16 

B 0 0 0 0 2 11 1 14 

C 0 7 2 1 0 1 0 11 

D 1 4 3 5 0 1 0 14 

55 

AB 1 0 2 1 6 17 3 30 
CD 1 11 5 6 0 2 0 25 

A 2. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom lärarens praktiska 
genomgång. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 0 0 3 1 12 16 

B 0 0 0 0 0 9 5 14 

C 0 0 0 2 1 5 3 11 

D 1 1 0 1 2 7 2 14 

55 

AB 0 0 0 0 3 10 17 30 
CD 1 1 0 3 3 12 5 25 
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A 3. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom eget tänkande. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 3 3 7 1 2 16 

B 0 0 0 1 3 5 5 14 

C 0 0 1 3 2 3 2 11 

D 0 0 2 7 2 3 0 14 

55 

AB 0 0 3 4 10 6 7 30 
CD 0 0 3 10 4 6 2 25 

A 4. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom anvisningar i 
arbetsbeskrivningar. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 1 4 2 2 4 2 16 

B 0 1 0 2 5 5 1 14 

C 1 3 0 3 3 1 0 11 

D 0 1 0 4 5 3 1 14 

55 

AB 1 2 4 4 7 9 3 30 
CD 1 4 0 7 8 4 1 25 

A 5. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom kurskamrater 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 3 5 3 2 0 2  1 6  

B 1 0 1 4 5 3 0 14 

C 0 3 1 2 3 0 1 10 

D 2 1 3 2 4 2 0 14 

54 

A B  2 3 6 7 7 3  2  3 0  
C D  2  4  4  4  7  2  1  2 4  
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A 6. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom jämförelser med 
färdig modell. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 2 4 2 3 2 3  1 6  

B 2 0 2 4 4 1 1 14 

C 0 4 0 3 3  1  0  1 1  

D 2 2 2 3 3 1 1 14 

55 

A B  2 2 6 6 7 3  4  3 0  
CD 2 6 2 6 6 2 1 25 

A 7. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom egna försök. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 3 2 3 3 5  1 6  

B 0 0 0 0 8 0 6  1 4  

C 0 0 1 1 3 1 5 11 

D O 0 1 4 7 2 0 14 

55 

AB 0 0 3 2 11 3 11 30 
CD 0 0 2 5 10 3 5 25 

A 8. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom eget tidigare 
kunnande. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 6 1 3 1 4 1 0 16 

B 1 2 O 4 4 2 1 14 

C 1 3 3 3 1 0 0 11 

D  2 0 2 3 3 3 0  1 3  

54 

A B  7  3  3  5  8  3  1  3 0  
C D  3 3 5 6 4 3  0  2 4  
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A 9. Jag har lärt mig mitt nuvarande yrkeskunnande genom ritningar. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 10. 

A 3 1 3 1 4 1 3 16 

B 1 0 3 1 4 3 3 14 

C 2 3 0 3 0 3 0 11 

D 1 0 1 5 3 2 2 14 

55 

AB 4 1 6 2 8 4 6 30 
CD 3 3 1 8 3 5 2 25 

Jag har lärt mig mitt yrkeskunnande genom kurslitteraturen. 

Avvisar helt Instämmer 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 0 2 6 2 2 1 16 

B 0 2 0 5 4 2 1 14 

C 1 6 1 1 1 1 0 11 

D 2 2 1 4 5 0 0 14 

55 

AB 3 2 2 11 6 4 2 30 
CD 3 8 2 5 6 1 0 25 

B i l .  D å  j a g  p å b ö r j a r  d e t  p r a k t i s k a  a r b e t e t  b e a r b e t a r  j a g  d e n  y r k e s t e o r e t i s k a  
kunskap jag fått genom diskussioner med kurskamrater. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 2 3 4 1 0 3 16 

B 1 0 3 5 3 2 0 14 

C 2 2 3 4 0 0 0 11 

D 1 3 2 1 5 2 0 14 

55 

AB 4 2 6 9 4 2 3 30 
CD 3 5 5 5 5 2 0 25 
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B 12. Då jag påboijar det praktiska arbetet bearbetar jag den yrkesteoretiska 
kunskap jag fått genom frågor till kurskamrater. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 2 3 3 4 0 0 4 16 

B 1 0 1 4 8 0 0 14 

C 0 2 2 3 4 0 0 11 

D 2 2 2 2 4 2 0 14 

55 

AB 3 3 4 8 8 0 4 30 
CD 2 4 4 5 8 2 0 25 

B 13. Då jag påboijar det praktiska arbetet bearbetar jag den yrkesteoretiska 
kunskap jag fått genom frågor till läraren. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0  1 3 2 4 6  1 6  

B 0 0 1 1 7 2 3 14 

C 0 0 0 2 4 1  4  1 1  

D 0 1 1 3 5 3 1 14 

55 

A B  0 0 2 4 9 6 9  3 0  
CD 0 1 1 5 9 4 5 25 

B 14. Då jag påboijar det praktiska arbetet bearbetar jag den yrkesteoretiska 
kunskap jag fått genom att gå tillbaka och läsa i kurslitteraturen. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 5 1 5 2 0 1 7 16 

B 2 1 1 5 4 1 0 14 

C 1 2 5 2 1 0 0 11 

D 2 3 1 5 2 1 0 14 

55 

A B  7 2 6 7 4 2 7  3 0  
C D  3  5  6  7  3  1  0  2 5  
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B 15. Då jag påböijar det praktiska arbetet bearbetar jag den yrkesteoretiska 
kunskap jag fått genom att försöka utan att ha tillräcklig kunskap. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 3 3 3 2 1 1 16 

B 2 0 3 2 5 1 1 14 

C 0 2 4 3 1 0 1 11 

D 2 1 2 5 1 3 0 14 

55 

AB 5 3 6 5 7 2 2 30 
CD 2 3 6 8 2 3 1 25 

B 16 Då jag påböijar det praktiska arbetet bearbetar jag den yrkesteoretiska 
kunskap jag fått genom att jämföra ritningarna med modellen. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 4 0 1 2 8 16 

B 2 0 4 3 1 2 2 14 

C 2 2 2 2 1 1 1 11 

D 1 1 3 1 4 4 0 14 

55 

AB 3 0 8 3 2 4 10 30 
CD 3 3 5 3 5 5 1 25 

C 17. Vilket värde tillmäter du företagsförlagd utbildning? 

Lågt Högt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 0 0 2 2 12 16 

B 0 0 0 2 2 6 4  1 4  

C 0 1 0 1 3 3 3 11 

D O 0 1 3 3 5 2 14 

55 

AB O O 0  2  4  8  16  30  
CD O 1  1  4  6  8  5  25  
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D 18. Vilket värde tillmäter du de teoretiska kärnämnena? 

Lågt Högt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 6 3 0 1 2 2 2  1 6  

B 0 1 3 2 5 2 1 14 

C 3  1 3 2 0 0 2  1 1  

D 1 2 3 4 0 2 2 14 

55 

A B  6 4 3 3 7 4 3  3 0  
C D  4 3 6 6 0 2 4  2 5  

E 19. Inlärning av ett nytt praktiskt övningsmoment underlättas om man 
samarbetar med kurskamrater. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 3 1 1 2 2 7 16 

B l  0 0 2 2 5 4  1 4  

C 0 1 1 1 3 4 1 11 

D 0 2 0 1 2 4 4 13 

54 

AB 1 3 1 3 4 7 11 30 
CD 0 3 1 2 5 8 5 24 

F 20. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom diskussioner 
med kurskamrater. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 4 4 3 2 0 3  1 6  

B l  0 0 4 4 5 0  1 4  

C 0 3 1 2 0 4 1 11 

D 1 0 2 4 1 4 1 13 

54 

A B  1  4  4  7  6  5  3  3 0  
C D  1  3  3  6  1  8  2  2 4  
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F 21. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom frågor till 
kurskamrater. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 2 1 0 5 2 1 5 16 

B 1 0 0 4 6 3 0 14 

C 0 2 1 2 2 3 1 11 

D 0 3 1 4 1 5 0 14 

55 

AB 3 1 0 9 8 4 5 30 
CD 0 5 2 6 3 8 1 25 

F 22. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom frågor till 
läraren. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 2 1 2 4 6 16 

B 0 0 0 2 4 5 3 14 

C 0 0 1 1 1 3 4 10 

D 1 0 0 3 5 4 1 14 

54 

AB 1 0 2 3 6 9 9 30 
CD 1 0 1 4 6 7 5 24 

F 23. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom att gå tillbaka 
och läsa i kurslitteraturen. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 4 2 5 0 1 1 16 

B 2 1 2 5 2 2 0 14 

C 4 2 1 2 2 0 0 11 

D 2 2 5 2 1 2 0 14 

55 

AB 5 5 4 10 2 3 1 30 
CD 6 4 6 4 3 2 0 25 
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F 24. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom att försöka utan 
att ha tillräckliga kunskaper. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 2 2 3 2 3  1  1 6  

Bl 1 2 4 1 3 2 14 

C O 1 4 3 2 1 0 11 

D 2 3 4 2 1 1 1 14 

55 

A B  4 3 4 7 3 6 3  3 0  
CD 2 4 8 5 3 2 1 25 

F 25. Jag löser problem under det praktiska yrkesarbetet genom att jämföra 
ritningarna med den färdiga modellen. 

Avvisar helt Instämmer helt 
1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 3 0 1 3 2 4  1 6  

B 2 0 3 4 0 2 3  1 4  

C 1 2 1 5 0 2 0 11 

D 1 2 2 3 4 1 1 14 

55 

A B  5 3 3 5 3 4 7  3 0  
CD 2 4 3 8 4 3 1 25 

G 26. Jag önskar helst lära mig praktiska yrkeskunskaper genom att själv få öva 
efter genomgången lärarinstruktion. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 2 0 2 0 2 5 5  1 6  

B 0 0 1 1 6 0 6 14 

C 0 0 1 0 1 2 7 11 

D  0 0 2 3 2 3 4  1 4  

55 

A B  2  0  3  1  8  5  1 1  3 0  
C D  0  0  3  3  3  5  1 1  2 5  
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G 27. Jag önskar helst lära mig praktiska yrkeskunskaper genom att försöka 
själv och fråga läraren vid behov. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 1 1 2 3 8 16 

B 0 0 0 0 2 4 8  1 4  

C 0 0 1 0 2 3 5  1 1  

D 1 0 0 1 4 5 3 14 

55 

AB 1 0 1 1 4 7 16 30 
CD 1 0 1 1 6 8 8 25 

G 28. Jag önskar helst lära mig praktiska yrkeskunskaper genom att försöka 
själv och fråga kurskamrater vid behov. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 4 3 1 1 0 4 16 

B l  0 0 4 3 2 3  1 3  

C 0 2 2 2 2 0 3  1 1  

D 1 2 0 2 6 2 1 14 

54 

A B  4 4 3 5 4 2 7  2 9  
CD 1 4 2 4 8 2 4 25 

H 29. Den praktiska övningens koppling till tillverkning av en produkt 
underlättar inlärning. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 1 0 0 3 1 11 16 

B 0 0 0 0 0 1 13 14 

C 0 0 0 1 2 1 7 11 

D 1 0 2 0 4 3 4 14 

55 

A B  0  1  0  0  3  2  2 4  3 0  
C D  1  0  2  1  6  4  1 1  2 5  
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I 30. Inlärningen underlättas av att utbildningen kopplas till en helhet, 
exempelvis från materialinköp till försäljning av den färdiga produkten på 
grund av att helheten skapar bättre förståelse. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 0 5 2 2 6 16 

B 1 0 0 0 3 3 7 14 

C 0 0 0 5 4 2 0 11 

D 0 1 0 5 2 1 4 13 

54 

AB 2 0 0 5 5 5 13 30 
CD 0 1 0 10 6 3 4 24 

131. Inlärningen underlättas av att utbidlningen kopplas till en helhet, 
exempelvis från materialinköp till försäljning av den färdiga produkten på 
grund av att meningsfullheten med min utbildning ökar. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 0 1 5 1 8 16 

B 1 0 0 0 2 7 4 14 

C 0 0 0 3 5 2 1 11 

D 1 0 1 1 2 7 1 13 

54 
AB 2 0 0 1 7 8 12 30 
CD 1 0 1 4 7 9 2 24 

I 32. Inlärningen underlättas av att utbildningen kopplas till en helhet, 
exempelvis från materialinköp till försäljning av den färdiga produkten på 
grund av att sambandet mellan olika moment som exempelvis arbetsteknik, 
ritningar, hållfasthet, design och kvalité ökar. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 1 4 2 4 5 16 

B 0 0 0 0 0 7 7 14 

C 0 0 2 1 4 2 2 11 

D 1 0 0 2 3 5 2 13 

54 
AB 0 0 1 4 2 11 12 30 
CD 1 0 2 3 7 7 4 24 
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J 33. Den yrkesteoretiska inlärningen försämras om den är kopplad till en 
praktisk aktivitet. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 8 3 0 4 0 0 1 16 

B 11 2 1 0 0 0 0 14 

C 6 2 1 2 0 0 0 11 

D 7 3 0 4 0 0 0 14 

55 

AB 19 5 1 4 0 0 1 30 
CD 13 5 1 6 0 0 0 25 

K 34. Den sociala omgivningen (mina kurskamrater och kompisar) har liten 
betydelse för hur väl jag lyckas i min utbildning. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 1 0 2 4 2 2 5 16 

B 5 4 3 0 1 0 1 14 

C 1 3 2 1 2 1 1 11 

D 3 4 2 3 0 1 1 14 

55 

AB 6 4 5 4 3 2 6 30 
CD 4 7 4 4 2 2 2 25 

L 35. Jag önskar fler lärarledda yrkesteoretiska lektioner. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 3 4 4 3 0 0 2 16 

B 3 2 2 4 1 2 0 14 

C 5 3 1 1 0 0 0 11 

D 3 5 2 3 0 0 1 14 

55 

AB 6 6 6 7 1 2 2 30 
CD 8 8 3 4 0 0 1 25 
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M 36. Jag deltar med mindre arbetslust och engagemang när utbildningen leder 
fram till att tillverka en användbar produkt. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 10 1 2 0 2 0 1 16 

B 13 1 0 0 0 0 0 14 

C 6 0 1 1 2 0 1 11 

D 6 4 1 2 0 0 0 13 

54 

AB 23 2 2 0 2 0 1 30 
CD 12 4 2 3 2 0 1 24 

N 37. Den yrkespraktiska inlärningen förändras om utbildningen leder fram till 
tillverkning av en produkt med 

-100% -75% -50% -25% 0% +25% 4-50% +75% +100% N 

A 0 0 0 0 0 0 1 5 10 16 

B 0 0 0 0 0 0 1 1 12 14 

C 0 0 0 1 0 0 1 7 1 10 

D 0 0 0 0 0 1 2 5 4 13 

53 

AB 0 0 0 0 0 0 2 6 22 30 
CD 0 0 0 1 0 1 3 12 5 23 

N 38 Den yrkespraktiska inlärningen förändras om utbildningen består av 
praktiska övningar som ej leder fram till en produkt med 

-100% -75% -50% -25% 0% +25% +50% +75% +100% N 

A 0 0 0 0 7 3 1 3 2 16 

B 5 2 0 2 3 1 0 0 0 13 

C 1 1 2 0 1 1 2 2 0 10 

D 4 3 0 1 3 0 1 0 1 12 

51 

AB 5 2 0 2 10 4 1 3 2 29 
CD 5 4 2 1 4 1 3 2 1 2 
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O 39. Jag tycker att det är viktigt att jag under studietiden får en viss kännedom 
om hur jag kan starta ett eget företag. 

Avvisar helt Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 N 

A 0 0 2 2 1 4 7 16 

B 0 0 0 0 7 2 5 14 

C 0 0 0 2 0 5 4 11 

D 1 0 1 2 2 3 4 13 
54 

AB 0 0 2 2 8 6 12 30 
CD 1 0 1 4 2 8 8 24 
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