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1. Inledning  

Arbetet handlar om ämnesområdet läromedel med inriktning på självinstruerande 

sådana inom gymnasieskolans karaktärsämnen på Industri- och El-programmet. 

Intresset för denna typ av läromedel har fångats genom att vi som är verksamma på 

dessa program upplever att det dels inte finns anpassade eller inga läromedel alls till 

vissa kurser eller moment av dem. Dels har våra yrkeserfarenheter som lärare visat att 

många elever, främst på yrkesprogrammen, inte orkar eller kan läsa traditionella 

instruktioner eller manualer. 

 

Vår förförståelse av självinstruerande läromedel är att man som elev i stort sett ska 

kunna klara sig igenom ett inlärningsmoment på egen hand, utan att läraren finns till 

hands hela tiden. Ett typiskt exempel på sådana läromedel anser vi att den kurslitteratur 

som vi själva använder i CAD- och Datorkunskap samt de anrika Hermods brevkurser 

är. Vår förhoppning är att kunna åstadkomma något lika användbart men i en mycket 

mer blygsam skala som ryms inom detta arbete. Fokus för detta arbete har kretsat kring 

målformuleringen, ”Hur ser ett tidsenligt självinstruerande läromedel ut för 

karaktärsämnen på industri- och elprogrammet?” 

 

I framställningsprocessen av våra läromedel har vi valt att arbeta på olika sätt. I det ena 

fallet har vi arbetat induktivt (lärande genom egna erfarenheter) i framställandet av 

läromedlet, som resulterade i ett omfattande kompendium med inledande instruktioner 

genom flera övningar med ökande svårighetsgrad. I det andra fallet har vi valt att arbeta 

deduktivt (lärande genom inhämtning av fakta) för att skapa ett läromedel med 

karaktären av en vägledande instruktion till flera befintliga läromedel. Skillnaden i 

angreppssätt ger oss ytterligare en dimension att behandla i diskussionen. 

 

Allteftersom studierna framskred framstår vikten av våra läromedels utveckling som 

alltmer nödvändig. Med hänvisning till vad som bl.a. går att läsa i Läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94) att vi ska låta eleverna stimuleras och utvecklas utifrån 

sina egna förutsättningar har vi funnit ett område med stort behov av utveckling. 

Eftersom alla elever har olika behov och eget ansvar, så kan man med våra nya 

läromedel som lärare få tid för att hjälpa de elever som behöver mer handledning utan 

att hindra de elever som har viljan och förmågan att arbeta självständigt. Andra 
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exempel på stöd för vår uppfattning kan läsas i Rapport 284 (Skolverket, 2006) där det 

fastslås att ”det saknas fördjupad kunskap om utveckling från idé till färdigt läromedel” 

inom författarkretsar. Ett tredje exempel utgörs av de krav som Lundgren (2002) fångat 

upp i en specifikation av Hjälpmedelsinstitutet och Förbundet funktionshindrade med 

läs- och skrivsvårigheter. Även kollegor och branschfolk stöder vår uppfattning i 

intervjuer om nuvarande brister i många befintliga läromedel.  

 

På grundval av ovan nämnda förhållanden finner vi det viktigt att arbeta vidare med 

utveckling av läromedel för att tillgodose behoven för elever, lärare och näringsliv. 

 

Våra ambitioner med detta arbete är att vi själva som verksamma lärare få en större 

insikt i att hur man konstruerar, kunna se fördelar och nyttan av att använda sig av 

självinstruerande läromedel i undervisningen på industri- och elprogrammet. Genom 

denna rapport kan vi även dela med oss våra erfarenheter till andra lärare. 
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2. Syfte 

Denna uppsats syftar till att skapa en vetenskaplig grund för en större teoretisk 

förståelse för läromedel i allmänhet och självinstruerande i synnerhet samt till 

konstruktionen av våra egna. Läromedlet, som i första hand blir ett ”pilot-läromedel”, 

skall i ett senare skede vara tänkt att provas och utvärderas i undervisningen för att på 

sikt kunna utvecklas till ett färdigt läromedel.  

 

Våra frågeställningar lyder:  

• Hur ser ett tidsenligt självinstruerande läromedel ut för kurserna Lokala datanät 

och CNC-teknik?  

• Vilka aspekter bör beaktas för att tillfredsställa behoven för lärare, elever och 

näringsliv? 

Våra frågeställningar får ställas i skenet av vår strävan att hålla undervisningen 

uppdaterad utifrån teknikutvecklingen och behoven på marknaden. 

 

2.1 Bakgrund 

Intresset för denna typ av läromedel har fångats genom att vi upplever att det dels inte 

finns moderna eller inga läromedel alls till vissa kurser eller moment av dem. Dels har 

våra yrkeserfarenheter som lärare visat att många elever, främst på yrkesprogrammen, 

inte orkar eller kan läsa traditionella instruktioner eller manualer . Våra lärar-

erfarenheter utgörs av 2 år på Industriprogrammet respektive 9 år på El- och 

Teknikprogrammen. Dessförinnan har vi mångårig branschvana från både 

verkstadsindustrin och som elektriker/elkonsult. Härigenom anser vi oss ha en 

heltäckande beprövad erfarenhet som hjälpt oss i processen att framställa våra 

läromedel.  

 

Först är det viktigt för oss att definiera vad som menas med begreppet 

”självinstruerande läromedel” (SL). Vi själva hade uppfattningen att det är ett 

läromedel där eleven i stort sett klarar sig utan lärarhjälp för att genomföra de 

inlärningsmoment som ska klaras av. Den kurslitteratur vi närmast associerar till är 

läromedlen i kurserna CAD-teknik och Datorkunskap samt Hermods kursbrev. 
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3. Metod 

Våra valda undersökningsmetoder utgörs av studier av forskning och litteratur om 

läromedel. Utifrån dessa undersökningar har vi tagit fasta på synen på läromedel och de 

viktiga aspekter som lyfts fram från forskning och av läromedelsföretag. Vi har även 

gjort intervjuer och själva konstruktionsarbetet med läromedlen. 

 

Inledningsvis var även enkät uppe till prövning men den metoden valdes bort eftersom 

den ansågs mindre lämplig. Efter att ha läst boken Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering (Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 207) stod det klart att enkät 

kräver en stor eftertanke vid konstruktionen, en stor grupp att vända sig till och det 

omöjliga att få kompletterande information. Bedömning var att det är kvalitet och inte 

kvantitet som efterfrågas i denna studie. En enkät lämpar sig bättre när det gäller att få 

en översikt av ett ämnesområde. Intervju däremot lämpar sig utmärkt eftersom 

undersökningen riktar sig mot att få detaljerad information från en liten grupp insatta 

personer (a.a.). Tidigare goda erfarenheter av fakta- och litteratursökning med hjälp av 

Internet gjorde att detta blev ett naturligt val av sökfält. Litteraturstudier får anses som 

en given grundmetod med hänvisning till att ”de flesta empiriska studier inleds med 

någon form av kunskapsöversikt gällande det område som är aktuellt” (a.a., s. 177). 

Litteraturstudierna har också utgjort en viktig del av processen att utveckla våra egna 

läromedel. För att säkerställa undersökningens validitet har flera metoder använts, detta 

benämns som metodtriangulering (a.a., s. 168). 

 

Metodbeskrivningarna utgörs av områdena forskning och studier om 

läromedelskonstruktion, intervjuer, och konstruktion av egna läromedel. Studierna av 

forskning och litteratur om läromedel utgörs dels av en allmän avsökning för att 

klargöra viktiga begrepp men även för att finna lämplig litteratur om läromedel och 

metoder för dess konstruktion. Litteraturstudierna upptog den största delen av våra 

undersökningar, till stor del för att det var svårt att finna framförallt sentida material av 

seriös karaktär i mening av erkända läromedel. Intervjuernas omfattning och inriktning 

klarnade ganska snart efter studier av anförd metodlitteratur. Utifrån vår tidigt önskade 

undersökningsmetod gav metodlitteraturen oss stöd för att välja just intervju eftersom 

det var respondenternas subjektiva uppfattning som söktes. De genomfördes enligt 
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planerna som redovisas under dess rubrik. Under rubriken ”Metod/Konstruktion av 

egna läromedel” beskrivs förutsättningarna och behoven för de bägge läromedlen. 

3.1 Identifiering av viktiga aspekter för läromedelskonstruktion 

Den huvudsakliga sökmotor på Internet har varit Google. Förutom detta har vi även valt 

att, utifrån vår förförståelse, gå in på hemsidor som högskolor, organisationer för 

läromedelsförfattare och läromedelsföretag i förhoppningen att finna något användbart 

stoff eller uppslag till fortsatt sökande. 

 

Eftersökningarna på Internet syftar i första hand till att söka svar på vår målformulering 

och goda exempel som stöder vår idé. Vi har för avsikt att kritiskt granska likheter och 

skillnader mellan valda titlar och epoker. För att kunna välja ur den rika floran har vi 

använt oss av de råd som Carlström & Carlström Hagman (2006) ger i sin bok Metodik 

för utvecklingsarbete och utvärdering. Här talas det bl.a. om att formulera 

litteraturstudiens syfte i linje med hela studiens syfte och att vara extra kritisk och 

insiktsfull när man använder äldre källor. Vi har även tagit fasta på deras goda råd att 

”Litteraturstudier ligger nästan alltid i botten för en studie” (a.a.) 

 

Några av de sökbegrepp som används är ”självinstruerande läromedel”, ”läromedel” 

och ”Hermods”. 

 

De titlar vi fastnat för bland den rika flora som dök upp vid en eftersökning på Internet 

är av mycket varierande slag, allt från en 40 år gammal bok för konstruktion av 

självinstruerande studiematerial (Bjerstedt, 1969) genom en rad av modernare titlar om 

läromedel till en färsk avhandling om lärares yrkeskunnande (Klinthäll, 2005). En 

sentida avhandling ansågs som ett önskvärt inslag för att få fler infallsvinklar och om 

möjligt stärka undersökningens validitet. Eftersom att det finns elever med läs- och 

skrivsvårigheter som söker sig till de mer praktiska programmen, särskilt 

Industriprogrammet (IP) och El-programmet (EC), (Jacobsson, 2009) såg vi det 

intressant att ta del av en kravspecifikation på läromedel för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter som Hjälpmedelsinstitutet och Förbundet funktionshindrade författat 

(Lundgren, 2002). Igenom detta kan vi även tillmötesgå denna elevgrupp. Som ett gott 

exempel för vårt arbete analyserades ett befintligt CAD-läromedel (Andersson m.fl., 

2007). 
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Några av de sökbegrepp som används är ”självinstruerande läromedel”, ”självlärande 

läromedel”, ”läromedel”, ”förlag”, ”Libris”, ”universitet” och ”forskningsrapport 

läromedel”. 

3.2 Intervjuer 

Utifrån vår huvudfråga har vi kommit fram till att vi skall använda intervju som metod 

eftersom det är respondenternas subjektiva uppfattning som söks. Genom att använda 

semistrukturerade frågor finns möjligheten att få en mer personlig bild av deras 

ståndpunkter. Om vår respondent inte kan svara på frågan eller att vi upptäcker att vi 

vill ha mer information om något inom frågan under intervjun, kan följdfrågor ställas 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006, s. 177). I syfte att skapa en länk mellan den 

etablerade vetenskapen och dem vi arbetar tillsammans med vill vi genomföra 

intervjuer vars omfattning beräknas vara 2 för var kategori (elever, lärare och 

företrädare för näringslivet) för de bägge programinriktningarna IP och EC. 

Intervjufrågorna redovisas i bilaga 2. Dessa förväntas ge oss tillräckligt med 

professionella synpunkter och stöd för vår fortsatta konstruktion.  

 

Tanken med halvöppna bestämda ingångar till frågorna är att vi tror våra respondenter 

har så skilda åsikter om den här typen av läromedel och på så sätt få en förståelse för 

deras syn på saken. Det handlar om att klarlägga ett fåtal individers subjektiva 

uppfattningar. Vi inser att analysen av intervjustoffet kan bli svårare än vid en mer 

styrd undersökning. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan dokumenteras 

skriftligt med en transkriberad utskrift. Våra intervjufrågor är uppdelade i inledande 

förståelsefrågor som går över i erfarenhetsfrågor för att avslutas med en fråga om 

önskat utförande för läromedel. 

 

3.2.1 Etiska aspekter 
En av de första och viktigaste stegen man tar inför en empirisk undersökning är att läsa och 

följa utformningen av de fyra etiska principerna som det svenska Vetenskapsrådets 

rekommendationer (Carlström & Carlström Hagman, 2006). De färgar inbjudningsbrevet i 

bilaga 1 och är följande: 
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Undersökningskravet: I vår studie har vi gjort etiska överväganden då den berör människor. 

Att göra etiska överväganden ingår i all undersökning och det innebär att ingen person får lida 

skada. 

 

Informationskravet: Våra respondenter kommer att informeras om undersökningens syfte och 

vad det kommer att innebära för dem att vara med i undersökningen. Deras deltagande ska 

vara frivilligt. Vi har begärt tillstånd av Rektorer och Verksamhetschefer, när det har behövts, 

för att kunna göra studien. Vi har i god tid tagit kontakt med ansvariga för verksamheten. Vi 

har även informerat berörda om möjligheten att ta del av vår studies resultat.  

 

Samtyckeskravet: Respondenten har informerats om att han eller hon kan avbryta sin 

medverkan när som helst, utan att det får några negativa konsekvenser för denne. De har 

också fått ta ställning till om de accepterar att bandinspelning sker under intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet: Vi har klargjort för respondenten, att han eller hon är konfidentiell. 

Här förtydligar vi att ingen skall kunna förstå att det är just de som person svarat. Att vara 

konfidentiell innebär att svaren avkodas.  

 

Nyttjandekravet: Vårt budskap till informanten var att det insamlade materialet inte kommer 

att användas till annat än i studiesyfte. Inspelade band kommer att destrueras efter inskrivning 

i digitalform och efter studiens avslut. 

 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig i både digital form och skriftlig form. Våra 

respondenter har möjlighet att ta del av rapporten i digital form. Vi kan skicka rapporten via 

e-post till den skola där vi gjort vår VFU och till dem som önskar ta del av vårt resultat.  

 

Eventuella bortfall av yttre karaktär kommer att kompenseras genom att en ny 

respondent tillfrågas och ett inre bortfall genom att vi ställer följdfrågor (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). 
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3.3 Konstruktion av egna läromedel 

Ifråga om konstruktion av läromedel valdes två olika metoder. Angreppssättet för 

konstruktionen till IP har varit induktivt. Den huvudsakliga anledningen härtill är att 

vår skola nyligen köpt in en professionell fräsmaskin (Siemens 810D) med endast en 

användarmanual till och att det under året bedrivits undervisning med de aktuella 

momenten. Därför togs beslutet att forcera fram läromedlet så att det kunde användas 

och prövas under terminens gång. Läromedel föreföll omfattande och styrdes utifrån 

lärarens egna erfarenheter och kunskaper från hans arbete både som CNC-operatör och 

lärare.  

 

Läromedlet (56 sidor) är till en början mer lärarledd, då man lär ut säkerhetsföreskrifter 

och grundläggande handhavande av maskinen, för att sedan bli mera självinstruerande 

där svårighetsgraden successiv ökar så att eleven växer med uppgiften och blir mer och 

mer självständig. I slutet av läromedlet finns det dessutom tillämpningsövningar där 

eleverna kan använda och mäta sina kunskaper och därmed få en återkoppling. Eleven 

har därmed även möjlighet att gå tillbaka till de tidigare avsnitten i läromedlet vid 

eventuella fel. 

 

Själva läromedlet är utfört med datorprogrammet Excel eftersom att det är ett välbekant 

och praktiskt program, för oss, att använda i den här typen av arbeten. Alla bilder och 

ritningar är gjorda i datorprogrammen Autodesk Inventor och Edge cam, för att få 

verklighetstrogna och pedagogiska bilder. 

 

För EC valdes ett deduktivt arbetssätt, genom att avvakta resultatet av studierna kunde 

andras erfarenheter beaktas inför konstruktionen av ett självinstruerande läromedel 

inom datorkommunikation med inriktning på lokala datanät. Detta läromedel förutsågs 

inte vara så omfattande och avsågs att innehålla mer av hänvisningar till rätt källa när 

eleven fastnar i sin process. Eftersom läromedlet inte var så omfattande och att det inte 

var så överhängande behov av ett nytt så kunde detta angreppssätt väljas utan 

konflikter. Huvudläromedlet i kursen utgörs av en mycket god teoretisk grund för 

lokala datanät, om än med avtagande aktualitet. För montageområdet finns mycket att 

önska och det här som hänvisningarna kommer till sin största nytta. 
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4. Resultat 

Strukturen för detta kapitel följer samma princip som Metodkapitlet. Det inleds med rönen 

från studier av forskning och litteratur om läromedel. Därefter presenteras olika aspekter på 

läromedel, en forskningsrapport och en föreläsning. Intervjuavsnittet redovisar en mycket 

koncentrerad sammanfattning av de viktigaste svaren från alla respondenter. Kapitlet avslutas 

med en presentation av, och hänvisning till våra egna läromedel. 

 

4.1 Forskning och studier om läromedelskonstruktion 

Internet har valts som sökarea p.g.a. dess mångfald och effektivitet i jakten på relevant 

litteratur, metoder och aktuell forskning. Det sistnämnda för att få en rejäl vetenskaplig tyngd 

i studien.  

 

Efter en sondering med Googlesök och på Libris fann vi några exempel på läromedel som 

sägs vara självinstruerande. Som exempel kan nämnas en självinstruerande apparat, 

Hjärtstartare (www.laerdal.se) och ”Ritningsläsning – en självinstruerande kurs” från Liber 

AB.  

 

Bland några andra titlar kan nämnas ”Självinstruerande studiematerial: Några principer för 

konstruktion och utvärdering” av Åke Bjerstedt (www.biblioteket.se) och ”Larrys 

självinstruerande läromedel” på http://webext.motala.se/sodraskolan/Slojd. 

 

Även ”Läromedel: det fria valet? om lärares användning av läromedel” av Ingela Korsell 

förefaller vara intressant men valdes bort till förmån för andra titlar. Till detta har vårt intresse 

fångats av ”Läromedlens roll i undervisningen”: Rapport 284 från skolverket (2006) och 

”Framtidens läromedel”: Hjälpmedelsinstitutet, författad av Torbjörn Lundgren (2002). 

 

Det forskningsprojekt som fångat vårt intresse, för att få med något av det senaste inom 

området, är av Eva Klinthäll på Växjö universitet: ”Att förstå och hantera det för 

sammanhanget specifika”. En studie om lärares yrkeskunnande (2005).  

 

Hermods traditionella brevkurser har utvecklats och drivs numera i en modern digital form 

vid sidan av, vad de benämner som, närlärande i företagets egna lokaler (Hermods.se, 2009). 

En fri tolkning av hur de beskriver sin pedagogik lyder enligt följande:  



 
 

 10 

 

Lärande på Hermods 

Hermods utbildningar är kanske den mest välkända utbildningen som läses på distans med 

mycket självstudier. De vill gärna ha webbkurser som bas i all sin utbildning och efterhand 

lägga till olika resurser. De menar att deras kurs är mycket pedagogiskt upplagd och att man 

läser mindre avsnitt i taget. Man kontrollerar som elev att man läst och förstått avsnitten, 

därefter gör man sina inlämningsuppgifter och forsätter med nästa avsnitt på samma sätt. Man 

examineras i kurserna muntligt med en ”webbblärare”. 

Man lotsas fram igenom kursen med hjälp av en studieguide där man bland annat får 

testfrågor, övningar och uppdrag m.m. Man har hela tiden möjligheter att gå tillbaka och se 

lektionerna på webben i repris om man inte har förstått. 

Man ges även möjligheter att studera i en snabbare takt eftersom att man kan ta del av 

lektionerna efter egna önskemål. Därför väljer Hermods att ha distanskurser som en bas. 

 

Förklaringen till självinstruerande läromedel eller studiematerial kunde inte fås på vare sig 

Wikipedia.se eller NE.se. 

 

Följande valda titlar är selekterade med tanke på att få en så bred och gedigen kunskapsbas 

som arbetet kräver. Andra viktiga kriterier har varit hur relevanta, representativa och 

lättpresenterade de är. 

 

4.1.1 Synen på läromedel  
Definitionsmässigt är läromedel de medel som lärare och elever använder för att nå de 

uppställda målen. Inom de yrkesförberedande utbildningarna som exempelvis på 

industriprogrammet kan det vara svarvar, fräsmaskiner, svetsverk, verktyg och olika 

styrsystem för att styra maskiner m.m. Inom elprogrammet kan det vara kablar, 

elektronikkomponenter, mätinstrument och robotstyrning m.m. Forskning kring den här typen 

av läromedel tycks saknas enligt Englund (2006). På senare tid har man även börjat beakta 

den nya informations- och kommunikationstekniken, datorn som läromedel i bred bemärkelse 

som läromedel vid sidan av läroböckerna både i Sverige och internationellt (Englund, 2006). 

 

Resultaten över de nyare läromedelsforskningarna har sammanfattningsvis visat att 

läroböcker/tryckta läromedel har varit och är ett dominerande läromedlen i skolan. Lärarna 
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använder sig av dem på ett antal områden i deras planerings- och undervisningsarbete, 

framför allt som källa till stoff att presentera i undervisningen (Englund, 2006). Varför 

läroboken har en stark ställning i undervisningen beskriver Englund (2006) igenom dess olika 

funktioner i undervisningen. Hon sammanfattar det på följande sätt: 

 

- Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

- Läroboken har en gemensamhetsskapande- sammanhållande roll, både tankemässigt-

ideologiskt och praktiskt. 

- Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda 

      funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 

-     Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, 

      men också för eleverna. 

      -    Läroboken har slutligen en disciplinerande roll. 

 

4.1.2 Från idé till färdigt läromedel 
I samband med skolverkets läromedelsprojekt ”Läromedlens roll i undervisningen” framkom 

det att det saknas fördjupad kunskap om utvecklingen från idé till färdigt läromedel. Man 

beslutade att en delstudie skulle genomföras inom projektet, vars syfte var att beskriva och 

belysa denna process. Denna delstudie genomfördes under november 2004 och februari 2005. 

Eftersom att skolverkets läromedelsprojekt var avgränsat till ämnena bild, engelska och 

samhällskunskap så beslöt man även att dessa tre ämnen skulle beröras i delstudien.  

 

Intervjuerna med de tolv förlagspersonerna och författarna var uppbyggd kring fyra teman: 

Idé, projektbeskrivning, arbetsgång och färdig produkt. Dessa erfarenheter ser vi som 

intressanta att ta del av i vårt eget läromedelsförfattande (Rapport 284, Skolverket, 2006). 

 

Föreningen Svenska Läromedel har en modell där de beskriver hur produktionen av läromedel 

går till. Den består av fyra olika faser: Den första fasen är Planeringsfasen då analyserar man 

behoven, man gör en idéskiss och för diskussioner, man rekryterar författare och utreder 

ekonomin. Den andra fasen är projektstart då sätter man ihop projektgrupper, planerar 

innehållet, studier görs av läroplaner och kursplaner, man gör även upp en tidsplan och 

budget. Tredje fasen är själva produktionen av läromedlet, författarna skriver manus, 

innehållet och språket granskas, man gör formgivning, utprövning med referensgrupper och 
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korrektur. Den fjärde och sista fasen är publiceringen, den innefattar marknadsföring, 

ekonomisk utvärdering, därefter gör man eventuella revideringar och nytryck. Man brukar 

oftast använda sig av denna modell när man producerar stora läromedelspaket, i denna studie 

innefattar det engelska och samhällskunskap. Processen för framtagning av den här typen av 

läromedel är tre till fem år. Alla förlag arbetar inte efter denna modell, i många av projekten 

så har exempelvis samarbetet pågått i flera år mellan redaktören och författaren och 

projektgrupperna har varit till stor del tillsatta tidigt i projektet (a.a.) 

 

Framtagning av läromedel för bild, mindre laborativa läromedel och andra praktiska 

läromedel går till på ett annorlunda sätt, processen för framställning går betydligt fortare. 

Läromedelsförfattarna i bild som ingick i undersökningen nämner bland annat att deras 

främsta drivkraft är att de saknar läromedel i ämnet eller att de läromedel som finns är 

undermåliga. Deras syften är att göra eleverna stimulerade att lära och att inse att ämnet inte 

är så svårt. De författar bland annat läromedel som till stor del var individualiserade så att 

eleverna kan arbeta mer självständigt med lärarhandledning. Man tar hänsyn till att eleverna 

befinner sig på en egen nivå och att de behöver läromedel som är anpassade till deras 

utvecklingsläge. Man gör även grundliga undersökningar om ämnet bland elever så att man 

kunde utgå utifrån eleverna och på så vis få eleverna att vilja använda läromedlen. Utifrån 

dessa perspektiv författar de läromedel och drivkraften skall vara att det är roligt att lära.  

 

Någon av författarna nämnde att det hela tiden var med elever i processen som kom med 

förslag och synpunkter och fungerade som testare. Bland författarna i bildämnet håller man 

sig inte så hårt till kursplanen och läroplanen. Man gör det visserligen men man anser att de är 

så allmänt skrivna och ger en stor frihet åt lärarna så att de inte styrde dem så hårt. De menar 

även att det är målen och resultatet som räknas, hur man når dem får man själv bestämma 

(a.a.). 

 

Den främsta drivkraften för läromedelsförfattarna för engelska och samhällskunskap är att 

man är missnöjd med den som finns och att man vill skapa något eget. De arbetade bland 

annat med att utvärdera befintliga läromedel som gav dem synpunkter på att utveckla 

läromedel. En annan läromedelsförfattare som hade mångårig erfarenhet av läraryrket nämnde 

att han inte alls var imponerad av de läromedel som fanns till förfogande. Efter att i sin egen 

undervisning ha utvecklat bra och rolig metodik använder han dessa erfarenheter i sitt 

läromedelsförfattande. Samtidigt som det skall vara roligt och lustfyllt att lära sig. Med sina 
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läromedel vill han ge eleverna en bra grund att stå på. Författarna tycker att layouten på 

läromedlen är viktig för att den skall vara tilltalande och göra eleverna nyfikna på att arbeta 

med ämnet. Författarna läser kursplaner och läroplaner innan och under tiden de författar sina 

läromedel och är noga med intentionerna som finns i dem. Även lärarnas önskemål anses vara 

viktig. Kursplaner och läroplaner anses som allmänt hållna, vilket upplevs som bra eftersom 

att det ger en ganska stor frihet (a.a.). 

 

4.1.3 Kravspecifikation på läromedel för funktionshindrade 
Hjälpmedelsinstitutet och Förbundet funktionshindrade med läs och skrivsvårigheter har tagit 

fram en kravspecifikation avseende läromedel och undervisning för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Text och layout som både efter erfarenheter och yrkesmässigt är bra för 

vanliga läsare är en bra utgångspunkt för layout och text för personer som är normalbegåvade 

men har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En ovan läsare kan oftast ha lättare med att följa 

muntliga diskussioner, men ha besvär bland annat med skriftspråkets struktur och 

uppbyggnad att ord kan vara sammansatta, vad som är huvudsats och bisats m.m. Läsvanan 

har en stor betydelse för hur avancerade texter en läsare kan ta till sig, därför ar det svårt att i 

kravspecifikation att ta hänsyn till det. Därför måste det utvärderas gentemot den tänkta  

gruppen av läsare. Man bör ta hänsyn till att det inte handlar om intellektuella svårigheter, 

utan om skriftspråkliga aspekter. Det handlar om att: 

• Göra avkall från god text och layout, som inte försvagar begripligheten för en de 

läsare som är erfarna, kan leda till hinder som är oöverstigliga för gruppen med läs- 

och skrivsvårigheter.  

• Man tillhandahåller den textbaserade informationen i någon digital form till exempel 

cd-rom, Internet och datorbaserade filer m.m. 

• Man ger den enskilde läsaren möjligheter att själv ska kunna avgöra på vilket sätt 

denne vill ta till sig en text. Han/hon skall kunna välja mellan att läsa en tryckt text på 

ett traditionellt sätt, lyssna på den, eller arbeta med den i en dator. 

• Eleven skall vid användande av läromedel som kräver textproduktion, ges möjligheter 

att använda sig av datorbaserade verktyg, som kompenserar skrivsvårigheterna och 

möjliggör att leverera ett bra resultat (Lundgren, 2002).  

Den tryckta boken har många fördelar för de personer som inte har några problem med att 

läsa. Därför kommer läroboken att bestå. Även film, teater, Internet och andra 
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presentationsformer utgår oftast ifrån skrivna förlagor, vilket medför till att skriftspråket 

präglas även där. I produktionen av ljudböcker och andra multimedieprodukter blir textens 

utformning och det skriftliga språkets budskap viktig (a.a.).  

Vissa läsare kan ha funktionella svårigheter och kan ha en ovana med att läsa och analysera 

texter som de utsätts för. I vissa fall kan det bero på både och. Men anledningarna i detta 

sammanhang har liten betydelse. En elev i årskurs sju som intellektuellt ligger på samma nivå 

som sina jämnåriga kan ha läsfärdigheter som en elev i årskurs tre. Om ett läromedel skall nå 

denna elevgrupp bör författaren ta hänsyn till följande: 

• Gruppen har svårt att förstå abstrakta begrepp eftersom att de troligtvis har stött på 

dem mer sällan, att ge kontextuella ledtrådar och synonymer är att föredra. 

• Gruppen brukar ha svårigheter med icke frekventa ord. Dessa ord bör därför 

tydliggöras genom kontextuella ledtrådar och/eller förtydliganden.  

• Synonymer är till stöd, eftersom läsaren kan av det ena ordet lista ut vad det andra 

ordet betyder.  

• Namn och benämningar kan vara problem. Många namn på personer i en berättelse, 

eller många benämningar i en uppräkning kan försvåra, särskilt om namnen börjar på 

samma bokstäver eller om ordbilden i övrigt liknar ett annat ord. 

• Korta ord (ex: och, att, med, dem, ska, sak, kan, är, där, när, här) som grafiskt liknar 

varandra och har "vag innebörd", är ofta problem. Att undvika flera korta ord efter 

varandra är att föredra. 

• Längre ord, som skriftmässigt är lika varandra, eller om de går att förväxla 

ljudmässigt, kan också vara ett bekymmer för läsaren. De kontextuella sammanhangen 

blir därför viktiga.  

• Låg läshastighet är vanligt bland dessa läsare. En elev kan läsa fem till sex gånger 

långsammare än sina jämnåriga. Gruppen här delar sig i två delar. Vissa föredrar 

kontextuella förtydliganden, även om texten blir längre. Andra vill inte läsa bildtexter 

som är mer än en rad. De samlar istället information ur bilder, diagram och faktarutor. 

Här finns ett tydligt behov av samspel mellan text, struktur och layout, så att båda 

läsarstrategierna kan tillgodoses.  

• Förkortningar kan, främst på grund av bristande läsvana, skapa problem och 

osäkerhet. Man bör därför förklara förkortningar. Även skriftspråkets förkortningar 

(ex: t.ex., osv, dvs, m.fl, PS,…) kan ställa till problem. Överväganden bör göras om 
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man över huvudtaget skall skriva ut förkortningar eller att man skriver ut flera 

förkortningar i samma mening eller stycke.  

• Gemener, ord med små bokstäver, är lättare än ord med enbart VERSALER, eftersom 

versalerna saknar staplar (h) och häng (p). Oregelbundenheter gör det lättare att 

grafiskt skilja orden från varandra. 

• Vanligt är svårigheter med ordningsföljden. När siffror presenteras i längre 

kombinationer belastas korttidsminnet. De bör därför delas upp i grupper två och två, 

tre och tre eller fyra och fyra. Om serierna är längre än så, blir det problem.  

• Svårigheter med skiljetecken är ofta problem. De kan i vissa fall ha svårigheter att 

skilja olika tecknen från varandra, trots att man känner till skillnaden. De kan också 

bero på låg skriftspråklig erfarenhet. Man har då inte förstått att en punkt, eller ett 

komma, innebär t.ex. kort paus (a.a.). 

 

Text som innehåller lite information blir tristare och mindre motiverande att läsa. Om man 

komprimerar informationen innebär det däremot att texten blir mer svårläst. Elever som har 

läs och skrivsvårigheter är därför inte hjälpta av uttunnat innehåll, eller av korta 

komprimerade texter. Textens begriplighet och läsbarhet beror istället på samspelet mellan 

dess form och innehåll samt mellan textens längd och dess informationstäthet (a.a.). 

Layouten på ett läromedel har som syfte att lotsa till och igenom text och bilder. Det första 

intrycket är för alla läsare av stor vikt om läsaren skall ta till sig läromedlet och detta är 

speciellt viktigt för elever med läs och skrivsvårigheter. Om eleven får en negativ bild av 

läromedlet igenom att det består av en kompakt och svår text, medför det att eleven får 

svårigheter att ta till sig innehållet, även om texten visar sig vara lättsam och till och med 

rolig (a.a.). 

 

4.1.4 Handbok för konstruktion av självinstruerande studiematerial 
Den källa vi funnit som tydligast definierar begreppet självinstruerande läromedel är 

Åke Bjerstedts bok Självinstruerande studiematerial. Där skriver han att läraren inte 

kontinuerligt behöver medverka i materialorganisation, stoffinlärning och förhör. Det 

ska också vila på kommunikations- och inlärningspsykologiska principer för att främja 

inlärningens effektivitet. 
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Ovan nämnda titel är också den mest närliggande till målet för vår frågeställning. Vår 

tolkning av hans råd för konstruktion av självinstruerande studiematerial lyder enligt följande: 

Bjerstedt inleder med att lämna synpunkter som att boken avser det aktuella läget inom 

området i mitten och mot slutet av 1960-talet. Han pekar på att intresset växlat genom tiderna 

och att det har forskats en del och självinstruerande studiematerial hamnar under kategorin 

”programmerad undervisningens grundprinciper”. En vanlig upplevelse för konstruktörer av 

detta slag av läromedel brukar vara att det är betydligt svårare än man väntat sig (Bjerstedt 

1969).  

De mest utmärkande dragen för ett självinstruerande studiematerial är att 

• Väcka intresse och inspirera 

• Konstruerat med en speciell teknik för detaljerat och konkret studiematerial 

• Metodik för genomförandet 

• Metodik för utvärdering och resultat 

Det finns mycket forskning om de flesta av dessa punkter men just konstruktionstekniken är 

vetenskaplighetens svaga sida. Som en tröstande faktor för detta förhållande är att denna brist 

brukar visa sig tydligt genom elevernas reaktioner (a.a.).  

 

Vem är då bäst på att konstruera ett självinstruerande studiematerial? Bjerstedts svar på den 

frågan är tveklöst ett lagarbete, bestående av både specialister inom ämnet men även en 

pedagogisk/psykologisk expert för konsultation.  

 

Grundprinciperna för ett självinstruerande studiematerial bör utgöras av: 

1. Detaljerad målsättningsanalys 

2. Analys av inlärningsstoffet för att finna lämpliga delar och struktur 

3. Ytterligare analys av stoffet så att svårare moment föregås av enklare och en lämplig 

grad av repetition 

4. Systematiskt bruk av ”korrelativ stimuli”, d.v.s. att varje moment blir riktigt gjort från 

början för eleven och att stoffet sätts i sitt sammanhang 

5. Successiv borttoning av stödstimuli så att eleven växer med uppgiften och blir mer och 

mer självständig 

6. Förhindra ovidkommande stimuli i processen 

7. Förhandsanalys av målpopulationen 

8. Säkerställ individuell studietakt 



 
 

 17 

9. Bygg in förgreningsteknik så att duktiga elever kan hoppa över avsnitt och de som 

saknar förkunskaper kan få en hjälpkurs. Dessutom bör de duktiga kunna erbjudas 

extrauppgifter. 

10. Säkerställ elevstyrt informationsflöde 

11. Arrangera så att eleven måste avge ett svar med korta mellanrum i omedelbar 

anslutning till presentationsmodulen 

12. Bygg in successiv återkopplingteknik så att eleven får klart för sig om han gjort rätt 

13. Vid påkomna fel av principiell natur kan en extra återkoppling till ett tidigare avsnitt 

göras 

14. Testuppgifter byggs in i slutet av varje avsnitt 

15. Följa elevens svarsreaktion för att utveckla läromedlet, det är en kontinuerlig process 

 

Författaren nämner olika motiveringar för att använda självinstruerande studiematerial.  

a) Det finns inte tillräckligt med lärare 

b) Arbetsfostran och självständighet 

c) Behov av differentierad arbetstakt 

d) Man anser att metoden är effektiv 

Han framhåller också att argumentet d) är mest lämplig för vuxenstudier och väl avgränsade 

moment. För övrigt är det angeläget att eleven inte får gissa sig till svaren utan att han får 

tänka ut dem. Vidare ges några synpunkter på val av stoffområden. Självinstruerande 

läromedel lämpar sig bäst vid en lätt urskiljbar struktur och vid spridda elevgrupper. För 

nybörjare är det tillrådligt att eleven tar sig an en liten uppgift att träna på. Förutom 

motsatserna till de positiva områdena är pedagogiska metoden mindre lämplig vid 

drillbetonad faktainlärning och för snabbt föränderliga områden.  

 

För att författa ett sådant här läromedel finns två huvudmodeller att välja mellan, den som är 

utformad enligt Skinners teorier och den som är beskriven av Crowder. Med Skinner modell 

jobbar sig eleverna igenom undervisningsmaterialet på samma sätt (linjemodellen) och svarar 

med självkonstruerade formuleringar. Crowders modell kännetecknas av avgreningar och 

felsvarsundervisning samt individualisering. Till detta kan man blanda in olika mycket av var 

modell i den andra till en stor variation för att möta målpopulationen och elevresponsen. 

Utvärdering visar att det är svårt att generellt säga vilken modell som är bäst, man får pröva 

sig fram med de trubbiga råd som ges.  
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Boken innehåller även fortsättningsvis detaljerade råd om hur konstruktionen bör gå till och 

vid avsnittet Resultatindikering kan av kuriosaskäl nämnas att som svarsalternativ kan man 

välja allt från ”genialt” till ”dumhuvud”. På de avslutande sidorna uppmärksammas man på 

två huvudsakliga fällor för läromedelskonstruktören, att inte spara på repetitionsuppgifterna 

och att inte falla in i gammal behavioristisk anda utan att försöka ge eleven helheten i 

förståelsen. Författarens goda råd för att uppnå en god kognitivistisk nivå är att  

• Ge förhandsinformation 

• En successiv detaljsammanknytning 

• Integrera moment 

• Ha provavsnitt  

I kapitlet utvärderingskriterier mm finner vi en intressant observandum, i den vanliga skolan 

utsorteras elever som inte lyckas så väl men med självinstruerande studiematerial så är det 

läromedlet som kan utsorteras men framförallt omarbetas när de inte håller måttet. 

 

4.1.5 Analys av självinstruerande läromedel inom cad-teknik 
Vi har analyserat ett läromedel inom cad-teknik, som är författat av ett företag som heter 

Jeppsson CAD/CAE center. Vi har tittat på läromedlet ur olika aspekter: Struktur och 

upplägg, svårighetsgrad, den språkliga delen (hur man bland annat förklarar nya tekniska ord 

som är på engelska) och vilket språkbruk som används samt om eleverna kan ges möjligheter 

att arbeta självständigt och fortlöpande få återkoppling på sitt arbete.  

 

Upplägget av läromedlet är att man i det första kapitlet får en övergripande bild om 

programvarans struktur och uppbyggnad. Man gör olika övningar där man får träna på 

programmets olika funktioner, som till och början är av lättare karaktär, men efter hand ökar 

svårighetsgraden. Varje övning är uppdelad i små moment med tydliga färgbilder och 

textavsnitt, så att man lätt kan följa och ständig få återkoppling igenom att resultatet visas 

tydligt i bildform och därigenom får eleven direkt se om hans resultat överensstämmer med 

bokens instruktioner. Ett fåtal övningar däremot blir svårbegripliga eftersom att man på ett 

otydligt sätt förklarat arbetsföljden och en osäkerhets känsla kan uppstå. Efter våra 

erfarenheter så skall man rekommendera eleverna att läsa varje textavsnitt innan man provar 

själv, för att få en helhetsbild av vad just det arbetsmomentet går ut på. En annan bra 

erfarenhet är att man rekommenderar eleverna göra om varje övning utan bokens hjälp för att 

få en bekräftelse på att man har lärt sig de olika funktionerna. Eftersom läromedlet är tydligt 
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uppdelat i avsnitt med övningsexempel och i innehållsförteckningen har man gjort små bilder 

på övningarna vid varje kapitelhänvisning kan läromedlet även fungera som ett uppslagsverk 

för eleverna när de sedan gör egna modeller, sammanställningar och ritningar. Man har använt 

sig av ett språkbruk som är relativt lätt för en nybörjare att förstå. Det som vi tycker saknas i 

läromedlet är en ordlista där man översätter de olika tekniska termer som används på 

engelska, så att man kan veta ordens betydelse. Däremot har man gjort ett sökregister där man 

hänvisar till sidorna där de tekniska termerna används.  

 

4.1.6 Aktuell forskningsrapport 
Från rapportens Abstract kan vi läsa att Klinthäll (2005) med sin forskning vill belysa vad 5 

lärarstudenters loggböcker berättar om några verksamma lärares yrkeskunnande och –

identitet. Hennes intresse har också riktats mot hur dessa berättelser förhåller sig till de 

grundtankar som finns i Den förnyade lärarutbildningen. Författarinnan har valt att belysa 

resultatet ur tre utgångsaspekter: 

1. Det förändrade läraruppdraget, dess grundkompetenser och den reflekterande 

praktikern. 

2. Resonemang om olika kunskapsformer med betoning på den praktiska kunskapens 

teoretiska förankring av begreppet yrkeskunnande. 

3. Resonemang kring läraryrket som profession. 

Ur dessa sammanhang har vi valt att lyfta fram det som vi uppfattar som mest relevant för vår 

undersökning.  

 

Klinthäll slår fast att strävan och nödvändigheten att väcka lust och motivation för elevers 

lärande är en tydlig ”grundbult” i läraryrket. Det återfinns hos alla hennes undersökta 

kategorier från förskolan till gymnasiet och är viktigt med elever i alla åldrar. Några exempel 

på stimulerande inslag är berättande, intressanta texter och val av metod som matchar elevens 

intressesfär. En annan viktig ingrediens är elevens delaktighet, det ger ett incitament till att 

eleven tar ansvar för sitt eget lärande. Hon tar sig också an det positiva med att elever tränar 

sin förmåga att tänka själva, de bör vara aktiva i sitt lärande och inte bli några 

”kunskapskonsumenter”. Delaktighet är något som bör eftersträvas enligt resultatets analysdel 

(a.a., s. 34).  
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Frasen ”Att hantera det för sammanhanget specifikt” är ett citat från SOU 1999:63 om Den 

nya lärarutbildningen där man menar att den förmågan ligger i det generella i 

lärarkompetensen. Här görs jämförelser med bl.a. Aristoteles och det han benämner Fronesis 

(praktisk visdom). Det handlar mycket om att den ena situationen inte är den andra lik och att 

det inte alltid går att följa regler. Det kräver att man som lärare måste kunna ”hantera 

komplexa situationer som kräver nyanserade bedömningar och ett gott omdöme”. 

Författarinnan nämner även att kunna se vad som gäller för varje unik elev. Andra viktiga 

aspekter av Fronesis är uppmärksamhet, improvisationsförmåga samt förmåga till fantasi och 

känslomässig begåvning (a.a., s. 40). 

 

4.2 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna har främst varit att fånga upp de kompetenser och behov som 

finns hos flera av de aktörer som på ett eller annat sätt berörs av den kunskap som blir 

resultatet av lärande. De som deltagit i studien är lärare, elever och företrädare för 

näringslivet och är 2 av var kategori samt för de två gymnasieprogrammen där vi 

verkar. De genomfördes helt enligt planerna och redovisas i detta stycke som en 

sammanfattning av transkriberade utskrifter. 

 

4.2.1 Lärare och elever 

Eleverna menar generellt att självinstruerande läromedel exempelvis är en bok som de 

själva kan arbeta med på egen hand. Någon lyfter fram ett mindre behov av 

lärarhandledning och en annan om ökat eget ansvar. Lärarna för sin del anser i stora 

drag att det främst är en undervisningsform där eleven kan arbeta mycket självständigt 

utifrån sina egna förutsättningar. Någon talar om läromedlet som ett komplement till 

annat undervisningsmaterial. 

 

När vi frågar om vilka erfarenheter man själv har av självinstruerande läromedel uppger 

alla elever att man använt denna typ av läromedel med något olika erfarenheter. Två av 

lärarna har använt desamma fullt ut. De menar att det fungerat med varierande 

resultatet, i några kurser och med några elevgrupper har det varit framgångsrikt, i andra 

fall har det varit mindre lyckat. En av de andra uppger att han inte alls har använt dem 

och den siste har gjort det i någon grad.  
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Som fördelar med självinstruerande läromedel ser de studerande att man vanligtvis kan 

arbeta i sin egen takt, kanske i en mindre rörig miljö. Det talas också om att det kan bli 

mer tid över för annat. Även lärarna har i grunden liknande åsikter med tilläggen att 

man då också har tid att hjälpa de svaga eleverna och att metoden är flexibel. Andra 

läraråsikter om fördelar som nämns är att eleverna utvecklar flera angelägna egenskaper 

och kan till slut hjälpa varandra vid arbete i grupp. Någon ansåg att man kan ha mindre 

personal i skolan. Som nackdel anger flera elever att arbetssättet kan bli ensidigt och att 

alla inte klarar att arbeta så. Liknande åsikter framför även från lärarhåll, det finns 

också farhågor om att kollegor kan utnyttja tillfället att koppla av medan andra menar 

att det krävs en hel del av läraren att stödja många elever på olika nivåer samtidigt och 

att det är svårt att hålla studiematerialet uppdaterat. 

 

I jämförelsen med traditionella läromedel blir svaren till vissa delar motsatsen till 

föregående fråga. Ungdomarna framhåller de främsta fördelarna som att lärarens 

genomgångar kan bli bättre på detta vis men även att man lär sig grunderna och kan 

samarbeta bättre. Bland lärarna hör man att både elever och de själva har en större 

erfarenhet av de traditionella läromedlen. Det gör att eleverna känner igen sig och blir 

trygga samtidigt som läraren kan differentiera val och tyngdpunkter ur dem. De största 

nackdelarna tycks vara att man som elev upplever sig låst till lärarens och gruppens 

studietakt. Vi kan skönja likartade åsikter från lärarhåll, dessutom anger man att 

läroböcker snabbt blir slitna och omoderna samt att elever på yrkesprogram ofta är 

”allergiska” mot böcker.  

 

På frågorna om varför och när respondenterna föredrar att använda IT-baserade resp. 

läromedel i pappersform uttrycks en rik flora av åsikter från bägge håll. De tillfrågade 

talar både om positiva och negativa erfarenheter med bägge typerna av läromedel. Det 

är inte heller homogena svar inom de bägge grupperna utan vi finner en varierad bild i 

beskrivningarna. Några menar exempelvis att IT-baserat är bättre uppdaterade och att 

det kan bli trevligare presentationer när andra menar att elever med lätthet ägnar sig åt 

datorspelande i stället. Pappersform upplevs i något fall som lättare att läsa och att de är 

lättillgängliga samt att någon inte finner något positivt med dem. En annan röst säger 

att det kan vara svårt att kombinera IT-läromedel när kursen utförs på samma dator. 
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Hur vill man då att ett självinstruerande läromedel bör se ut? Ett genomgående svar 

tycks vara att det ska vara tydligt och välskrivet samt innehålla hjälptexter om man kör 

fast. Lärarnas åsikter uttrycker dessutom att avsnitten bör vara korta med snabb 

återkoppling och att det bör finnas gott om illustrationer. En av lärarna hade ingen 

uppfattning om hur ett sådant läromedel skulle se ut. 

 

4.2.2 Näringslivet 

I fråga om vad ett självinstruerande läromedel betyder för respondenterna från 

näringslivet så skiljer sig erfarenheterna och uppfattning en hel del dem emellan, allt 

från att man inte varit i kontakt med något till att man i princip har samma uppfattning 

som flera lärare har. Alltså att det främst är en undervisningsform där eleven kan arbeta 

mycket självständigt utifrån sina egna förutsättningar.  

 

De fortbildningsformer man vanligtvis använder på företagen är att man hyr in 

kursledare eller skickar iväg sin personal när det handlar om svårare saker. I övrigt 

hjälper man varandra på hemmaplan eller lär sig själv i den pågående praktiken. 

 

Viktiga förkunskaper som man värdesätter hos eleverna utgörs av grundläggande 

kunskaper inom teori och praktik. Inom verkstadsindustrin handlar det mest om enklare 

programmering och redigering för några program samt förmågan att kunna välja 

bearbetningsmetod. Från el-sidan framhåller man vikten av att kunna branschpraxis för 

montage, verktyg och begrepp. Problemlösning anges också som en nödvändig 

egenskap.  

 

Övriga förmågor som man värdesätter är social kompetens och samarbetsförmåga. De 

ser också gärna att studenterna är ordningsam och visar intresse för sitt arbete. 
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4.2.3 Sammanfattning av erfarenheter från undersökningen 

 

Utifrån våra undersökningar har vi funnit att följande aspekter är viktiga och intressanta 

att beakta i arbetet med själva konstruktionen av våra läromedel.  

• Det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av elever som undervisas. Det vill säga 

att man tar hänsyn till att eleverna befinner sig på en egen nivå och att de 

behöver läromedel som är anpassade till deras utvecklingsläge. 

• Flertalet av eleverna som går på yrkesprogrammen har läs – och 

skrivsvårigheter, det är därför viktigt att beakta denna elevgrupp i form av 

utformning av text och layout. 

• Beakta den nya informations- och kommunikationstekniken, datorn som 

läromedel i bred bemärkelse som läromedel vid sidan av läroböckerna. 

• Sträva efter att göra eleverna stimulerade att lära och att inse att ämnet inte är så 

svårt . 

Strävan efter att konstruera läromedel som till stor del var individualiserade så att eleverna 

kan arbeta mer självständigt med lärarhandledning. 

 

4.3 Konstruktion av egna läromedel 

Läromedlet för Industriprogrammet utgörs av en separat omfattande instruktion för 

varierande övningar på en CNC-maskin och återfinns i bilaga 3 

 

Det för El-programmet har mer formen av ett vägledande komplement till befintliga 

läromedel för en hel kurs och återfinns i bilaga 4. 
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5. Diskussion 

Trots våra stora skillnader i behovet av läromedel, branscher och arbetssätt fanns det en 

gemensam tankekarta kring hur vår arbetssituation har förändrats över tid och behoven 

med dem. De initiala tankarna kretsade kring de faktorer som gör att man vill använda 

sig av självinstruerande läromedel i sin undervisning (se bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 

Tankekarta med faktorer som ligger till grund för att  

konstruera ett självinstruerande läromedel, i inledningsskedet. 

 

Under processen med problemformulering för denna studie så ändrades fokus i enlighet 

med vår frågeställning, hur ett självinstruerande läromedel ser ut och vad som påverkar 

slutprodukten. Därmed fick vi också nya tankar att utgå från (se bild 2). 
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Bild 2 

Tankekarta vad som styrde utformandet av läromedlen. 

 

5.1 Resonemang kring begreppsdefinitionen 

Inledningsvis kändes det viktigt att definiera vad som menas med begreppet 

”självinstruerande läromedel” (SL). Vi själva hade uppfattningen att det är ett 

läromedel där eleven i stort sett klarar sig utan lärarhjälp för att genomföra de 

inlärningsmoment som ska klaras av. Den kurslitteratur vi närmast associerar till är 

läromedlen i kurserna CAD-teknik och Datorkunskap samt Hermods kursbrev. 

Inledningsvis söktes begreppet på websidorna Wikipedia.se och Nationalencyklopedin, 

NE.se utan resultat. Vi lutade oss då först mot Englunds förklaring till begreppet 

läromedel, som hon beskriver i Vad har vi lärt oss om läromedel. Där menar hon att det 

är de medel som lärare och elever använder för att nå målen med studierna. Vidare 

uttrycks det i boken att forskningen kring de yrkesspecifika läromedlen såsom svarvar, 

svetsar, mätinstrument och robotstyrning i princip är obefintlig. Det kan kanske förklara 

den brist vi upplever på pedagogisk välutformade specialläromedel för våra branscher. 
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Historiskt sett så har staten använt läromedlen som en styrfaktor för att uppnå en 

likvärdig och enhetlig skola. Idag har vi enbart målstyrning och valet av läromedel 

ligger på respektive skola. Läromedlen har till uppgift att konkretisera målen och hålla 

eleverna sysselsatta (Rapport 284, 2006). Bjerstedt (1969) menar att SL betyder att 

läraren inte kontinuerligt behöver medverka i materialorganisation, stoffinlärning och 

förhör. För att säkerställa inlärningens effektivitet och att den har en god kvalitet ska 

det också vila på kommunikations- och inlärningspsykologiska principer. Ett av de 

befintliga läromedel som vi har uppfattat som kan gå under benämningen SL är CAD-

läromedlet från Jeppson. Erfarenhetsmässigt har vi sett att eleverna arbetat tämligen 

självstädigt med det förutom några svåra passager där vi fått rycka in.  

 

Från våra intervjuer finner vi varierande uppfattningar från elever, lärare och 

företrädare från näringslivet. Elever har företrädesvis uppfattningen att ett SL är en bok 

eller dylikt som man läser på egen hand, med eget ansvar, och löser uppgifter genom att 

de är förklarade på ett tydligt sätt. Lärarna för sin del anser att SL är att läraren kan låta 

eleverna arbeta självständigt, i sin egen takt, efter egen förmåga till ett godkänt resultat. 

Företrädarna för näringslivet har en mer differentierad tolkning av begreppet. Någon 

hade inte någon klar bild av det och en ansåg att hjälpfunktionerna i datorprogrammen 

kunde vara ett sådant. Två av dem hade samma sätt att se på SL som oss, att man kan 

arbeta sig igenom ett avsnitt utan alltför mycket hjälp.  

 

För att på något vis fastställa en så tydlig bild av begreppet SL som möjligt så ser vi 

tillbaka på våra källor. Både Bjerstedt, erfarna lärare och erfarenheterna från ett väl  

beprövat läromedel pekar på en korrelation oss emellan. Visserligen har Bjerstedts bok 

åtskilliga år på nacken och lärarna har sitt kulturella arv från samma tidsepok men för 

vår del anser vi att det går att förhålla sig till begreppet som att man som elev kan 

arbeta självständigt, i sin egen takt, efter egen förmåga till ett godkänt resultat för det 

aktuella inlärningsmomentet. 

 

 

 



 
 

 27 

5.2 Resonemang kring våra syften 

Förutom frågeställningen ansåg vi oss tvungna att undersöka grunderna för läromedel 

rent allmänt och det specifika för just självinstruerande. Dessutom har vi uttryckt 

önskemålet att våra läromedel ska vara anpassade för våra elever som till stor del har 

svårigheter att läsa komplicerade texter.  

 

För att nämna något för att motivera valet av Klinthälls forskningsrapport (2005) som 

källa och att den inte fullt ut svarar mot vårt huvudsakliga sökfokus, anser vi det viktigt 

att lyfta fram vad aktuell forskning kommit fram till. Hennes rapport var det närmaste 

som gick att hitta och dess resultat innehåller intressanta delar som är relaterade till 

lärande och därmed läromedelskonstruktion. 

 

5.2.1 Allmänt om läromedel 
Vi har alltså förstått att det har skett en förändring av styrningen av läromedel över tid 

men att huvudsyftet ändå har varit att konkretisera målen i undervisningen och att hålla 

eleverna sysselsatta som Skolverkets rapport 284 (2006) uttrycker. Vår erfarenhet är att 

den tekniska utvecklingen och förändringarna inom skolan gjort att läromedel blir 

alltmer omoderna och att tiden inte räcker till för lärarens traditionella undervisnings-

uppdrag. Vi kan läsa i Englunds bok (2006) att den moderna forskning visar att det 

tryckta mediet fortfarande är det vanligaste och att lärarna använder sig av dem på flera 

sätt som rör planering men främst som källa till det stoff som ska presenteras 

undervisningen. Den anses bl.a. ha en kunskapsgaranterande auktoritativ roll som 

underlättar för främst lärarna men även för eleverna.  

 

Det framgår av Skolverkets rapport 284 (2006) att det är en lång och gedigen process 

att framställa ett läromedel. Från första idén genom faserna projektbeskrivning och 

arbetsgången till färdig produkt kan det ta mellan 3 och 5 år. På samma sätt som vi 

upplevt att våra läromedel saknas eller är otidsenliga, anser deltagarna i rapportens 

undersökning liknande brister och att det var deras motivation till att göra egna eller 

utveckla de befintliga. Man har också författat sina läromedel med målsättningen att de  

ska skapa en drivkraft hos eleverna och att det ska vara roligt att lära. De menar att 

läromedlens layout är avgörande för att eleverna ska finna dem tilltalade och lockas till 

nyfikenhet och därigenom vilja lära sig.  
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Flera av dem vi intervjuat tar upp de flesta av de för- och nackdelar som framförts i 

andra sammanhang i rapporten, bl.a. att man får en gemenskap med ett gemensamt 

läromedel i grupp liksom att de ofta är svårbegripliga för våra yrkeselever. Vi tycker 

oss kunna ana en generationsskillnad i uppfattning kring traditionella läromedel, 

särskilt IT-baserade. Många gånger kan det IT-baserade vara själva nyckeln till ett 

lyckat SL och att böcker snabbt blir omoderna. 

 

5.2.2 Särskilt om självinstruerande läromedel 
Definitionsmässigt har vi funnit att det är många läromedel som kan falla under 

benämningen självinstruerande. Det är en bred flora av utförande, allt från små 

instruktionsavsnitt för starkt avgränsade moment till mycket ambitiösa utbildningar. De 

enklare varianterna kan utgöras av en kort instruktion i punktform och de mest 

välarbetade innefattar en vetenskapligt förankrad princip för kommunikation och 

inlärningspsykologi. Bjerstedt (1969) menar att de grundläggande kraven på SL i 

princip är desamma som för de traditionella m.a.p. att väcka intresse, inspirera till 

lärande och var lättlästa. De självinstruerande kräver dessutom en särskild metodik för 

genomförandet och utvärdering av resultaten. När vi läste i samma bok om att 

konstruktionstekniken för SL inte är så väl dokumenterad ur ett vetenskapligt 

perspektiv, blev vi lite osäkra på hur vi skulle gå tillväga. Vidare kunde vi, till vår 

glädje, läsa att elevreaktionen brukar vara tydligt negativ om det är ett undermåligt 

läromedel. De egna erfarenheterna från de läromedel vi använder har varit blandade. 

För det tidigare nämnda CAD-läromedlet har elevernas förmåga att följa arbetsgången 

varit problemfri fram till några avsnitt i slutet av boken. Kanhända har författaren 

överdrivit en av grundprinciperna för konstruktion av SL, den successiva borttoningen 

av stödstimuli som Bjestedt uttrycker det. Flera av hans angivna motiveringar till att 

man väljer SL överensstämmer med våra egna. Den fjärde, att metoden är effektiv, 

påtalas att den i första hand gäller för vuxna elever. Vår uppfattning är att det  

förmodligen har sitt berättigande men att det å andra sidan kan vara så att de vuxna 

eleverna inte har den studievana som ändå behövs för att kunna följa ett SL, det är vår 

erfarenhet från att ha väglett både ungdomselever som elever från vuxenutbildningen 

och i branschens yrkesliv.  
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Deltagarna i Skolverkets rapport 284 (2006) har också arbetat med att ta hänsyn till 

elevens individuella kunskapsnivå och utvecklingsläge liksom vi gjort genom att 

erbjuda ett läromedel där varje elev som uppnått förkunskapsnivån kan arbeta på egen 

hand på ett individualiserat sätt efter sin förmåga. 

 

Klinthäll (2005) beskriver ett förhållande som gör det svårare att lyckas med SL. Det är 

att lärandet ofta kräver det Aristoteles benämner Fronesis (praktisk visdom) i meningen 

att den ena situationen inte är den andra lik. Vi tycker att hon pekar på ett viktigt 

område att beakta, de flesta undervisningssituationer och elever är olika, och det kräver 

många genuina lärarkvaliteter. Till detta vill vi säga att SL utan vidare kan hantera 

dessa omständigheter och är några av de styrkor som faktiskt är inbyggda i SL. Några 

av dem är att eleven får arbeta i sitt eget tempo, kan gå tillbaka för en repetition och få 

en snabb återkoppling vid rättning. Det finns också möjlighet att ta hänsyn till 

elevgrupp och undervisningssituation. Lärarhandledningens omfattning och utförande 

kommer att kunna anpassas för rådande undervisningssituation 

 

Vår ståndpunkt är att Läroplanens (Lpf94) krav, att eleverna ska ha tillgång till 

handledning och läromedel, inte motsägs av kriterierna för ett SL. Vi menar att de väl 

utformade läromedlet möjliggör att eleverna kan nå sina mål på ett rimligt sätt och med 

endast någon grad av handledning.  

 

De flesta av respondenter i intervjuerna uttalar i stort sett sitt stöd för det mesta som 

framkommit om SL. Särskilt viktigt är kanske den åsikt som en lärare ger uttryck för, 

att man inte kan ”luta sig tillbaka” bara för att man använder SL, det har aldrig varit vår 

tanke utan istället som en annan lärare säger, då kan man få mer tid till dem som 

verkligen behöver hjälpen. Därutöver uppger majoriteten att deras åsikt om hur ett SL 

ska se ut överrensstämmer med de kriterier som både vi och Bjerstedt framhåller. 

 

Frågorna till företagarna skiljer sig lite från dem till lärarna och eleverna. Tanken var 

att vi på detta sätt skulle få reda på andra kunskapskvaliteter än vad som står i 

kursmålen och som näringslivet kräver. De egenskaper man efterfrågar är bl.a. 

initiativförmåga, ansvarstagande, reflektion och förmågan att lära sig på egen hand. 

Givetvis önskar man goda kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, också. En av de 

egenskaper man efterfrågar som inte blir så väl tillgodosett genom studier med SL, är 
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en utvecklad social kompetens. Det förefaller inte framgångsrikt att genomföra det för 

sig själv. Vår uppfattning är att den sociala kompetensen bäst utvecklas i ett fysiskt 

socialt sammanhang även om andra menar att man har ett socialt liv genom chat på 

lärplattformar och videomöten. De riktiga tungviktarna i klassen är fortfarande 

Hermods brevkurser där vi uppfattar att man uppfyllt alla de kriterier som ett gott SL 

bör ha. 

 

5.2.3 Beaktande av kravet på lättläst och lockande innehåll 
Precis som deltagarna i Skolverkets undersökning i rapport 284 (2006) har 

Hjälpmedelsinstitutet och Förbundet funktionshindrade pekat på vikten av en riktigt 

utformad layout och textsättning för att först och främst locka elever med skriv- och 

lässvårigheter att närma sig ett läromedel men även att kunna ta till sig budskapet i det. 

Man beskriver olika funktionshinder av både intellektuella och skriftspråkliga aspekter. 

Läsovana anges som en stor anledning till att normalbegåvade elever inte gärna läser 

eller kan ta till sig det som vanliga läromedel erbjuder. Man framhåller vikten av att 

inte använda svåra ord utan att samtidigt förklara dem, inte bygga komplexa meningar, 

gärna komplettera text med bild och ljud, inte använda förkortningar eller abstrakta 

begrepp som synonymer samt att använda gemener i texten eftersom versaler inte har 

de nödvändiga staplarna och olika höjd för en lyckad tolkning och flytande läsning. En 

annan viktig aspekt som framhålls är att eleven uppfattar läromedlet som tilltalande och 

lättläst vid första anblicken, annars är risken stor att hon avstår från en närmare 

bekantskap. 

 

Även Klinthäll (2005) framhåller vikten av att väcka elevernas lust och motivation till 

lärande. Hennes goda råd innefattar berättande intressanta texter och val av metod som 

passar elevens intressesvär. För våra läromedel finns inte den utgångspunkten direkt 

eftersom kurserna ingår i våra utbildningar. Däremot finns det inbyggt eftersom 

eleverna valt våra program i någon grad. Deltagande anger hon också som en faktor till 

ett engagerat ansvarsbeteende från elevens sida så att de inte blir ”kunskaps-

konsumenter” som hon uttrycker det.  

 

Om man jämför våra läromedel, med andra riktigt goda exempel som Hjärtstartaren och 

Officeprogrammens tutorialer så kan man lätt se fördelarna med de sistnämnda. CNC-
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läromedlet har flera goda egenskaper i fråga om lättlästhet men särskilt lockande kan 

det knappast anses vara än för en CNC-entusiast. Om man tar en titt på instruktionerna 

för Lokala datanät så är de väl strukturerade och kortfattade men kanske inte så enkelt 

skrivet. De befintliga läromedlen som instruktionen hänvisar till är inte heller så enkel 

att läsa eller särskilt lustfyllda i sina utföranden. 

 

5.3 Sammanställning av viktiga kriterier för ett självinstruerande läromedel 

Utifrån våra undersökningar har vi tagit fram de viktigaste kriterierna om vad som utmärker 

ett självinstruerande läromedel. Med tanke på våra egna målsättningar så har några av 

nedanstående punkter tagits med för att de avser allmänt goda beaktanden för läromedel och 

andra särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter eller för dem med låg motivation att 

studera: 

• Layouten är viktig för att den skall väcka intresse och ge inspiration. 

• Att läromedlet måste vara anpassat elevernas utvecklingsläge och förmåga. 

• Att eleven ges möjlighet att arbeta i sin egen takt. 

• Att ett språkbruk används som är begripligt för den tänkta elevgruppen. 

• Att den har en god struktur och att svårighetsgraden inte är för hög. 

• Den skall skapa intresse för ämnet och vara inspirerande. 

• Inbyggd återkopplingsteknik så att eleven får klart för sig om han har gjort rätt och 

testuppgifter/provavsnitt efter varje avsnitt. 

• Att man till en början använder tillräckligt med stödstimuli som man successivt tar 

bort så att eleven blir mer självständig. 

• Att man klargör metoder för genomförande, utvärdering och resultat. 

• Den kan vara utformad i olika former, Cd-skiva, datorprogram och i pappersform. 

 

5.4 Reflektioner och slutsatser om måluppfyllelsen 

Rent allmänt vill vi påstå att våra bägge läromedel går att arbeta efter på ett tämligen 

självständigt sätt om man är elev på våra respektive program och får en kort 

introduktion till kursmomenten. 

 

Vi anser alltså att vi härmed fått svar på frågan om hur ett tidsenligt självinstruerande 

läromedel ser ut. Vår sammanfattning är att man som elev kan arbeta självständigt, i sin 
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egen takt, efter egen förmåga till ett godkänt resultat för det aktuella 

inlärningsmomentet. Därefter bör det också gå att rätta på egen hand och att det 

delmomentet ska leda till ytterligare lärande. 

Den insikt vi fått om konstruktion av läromedel är att det är en lång och gedigen 

process och att konstruktion av SL kräver ännu mer för att det ska bli bra. Dit har vi 

inte nått i detta arbete eftersom ett av hindren är tidsfaktorn. Även kompetensmässigt 

vågar vi inte påstå att vi är kompetenta att göra ett SL med god kvalitet, där krävs det 

säkert åtskillig forskning inom områden som kommunikation, informationspsykologi 

och vad som skulle locka elever att använda vårt läromedel.  

 

Redan i våra ”pilotläromedel” kan vi konstatera att väsentliga delar saknas eller är för 

svaga för att anses vara fullgoda. Vi tänker då närmast på en lockande inledning och 

möjligheten till egen rättning med CNC-läromedlet. För det till Lokala datanät kunde 

framförallt det intresseväckande och lättlästheten vara betydligt bättre utvecklade. 

 

Förutom omfattningen på våra läromedel så skiljer det i ytterligare några avseenden. 

Mikas induktiva metod, att gå direkt på konstruktion efter en magkänsla och 

direktfokus på praktiskt lärande samt att lära under processens gång, har inneburit att 

den mest har karaktären av en mycket lättläst manual med många goda bildexempel. 

Det andra läromedlet kunde kompletteras på ett deduktivt sätt, efter inhämtandet av 

erfarenhetsstoff i litteraturen, med möjligheten för eleven att själv rätta sina uppgifter 

med ytterligare ett lärandemoment samt att den är kort hållen.  

 

Arbetets vetenskaplighet och genomförande av metod upplever vi som tillräcklig för att 

vi ska känna oss tillfreds med resultatet och våra nya erfarenheter. Arbetets litterära 

implikation bör bli att det inte är modernt med SL nu för tiden. Vår känsla för framtiden 

är att denna typ av läromedel kommer att öka i omfattning eftersom vi står inför en allt 

större utmaning att utföra vårt jobb med större effektivitet i en allt starkare konkurrens. 

Den empiriska delen kanske inte blev fullt så idealtypisk som vi önskade. De främsta 

anledningarna har varit lärarkårens åldersprofil är så snedvriden och den låga andelen 

flickor på våra program. 
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6. Avslutande reflektion 

Under vår lärande resa i detta arbete har vi mött många som varit i samma situation 

som oss, att vilja göra egna läromedel därför att de befintliga är otillräcklig. Varför de 

upplevs på det viset omfattas inte av detta arbete men skulle var en utomordentlig 

utgångspunkt för ett annat självständigt arbete. Då skulle vi förmodligen få svaret på 

om det verkligen är läromedlen som är bristfälliga eller att olika lärare har olika krav 

eller möjligheter att göra något bra av de befintliga.  

 

Vi kan utan vidare hålla med Bjerstedt när han säger att ”en vanlig upplevelse för 

konstruktörer av detta slag av läromedel brukar vara att det är betydligt svårare än man 

väntat sig”. En annan klok ståndpunkt som han uttrycker är att de som är bäst på att 

konstruera SL är ett team av specialister bestående av branschkunnigt folk men även 

pedagogiska och psykologiska experter för konsultation. Det framgår också att arbetet 

med ett SL inte är slut i och med att det trycks, då börjar arbetet med utvärdering av 

det. Som tidigare nämnts är kanske elevernas utvärderingar och svarsreaktioner viktiga 

element för den kontinuerliga processen.  

 

Avslutningsvis känner vi att vi kommit en bra bit på väg att bättre kunna välja befintliga 

läromedel och att upprätta kortare instruktionstexter med ett bra utförande för eleverna till 

kommande läsår. Våra studier har gett oss tillräckligt med kunskaper och insikter för att 

kunna föra en uttömmande diskussion och känna oss nöjda med våra läromedel. Det som är 

mest tillfredsställande i sammanhanget är all den kunskap vi tagit till oss på väg mot ett 

livslångt lärande. 
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Bilaga 1 

 

Inbjudningsbrev 
Hej! 
 
Vi är två yrkeslärarstudenter som läser Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen 180 

högskolepoäng vid Akademi sydost. Under våren – sommaren 2009 genomför vi vårt 

självständiga arbete (examensarbete) Syftet med vår undersökning är att hitta svar på en 

frågeställning som handlar om självinstruerande läromedel. 

 

Undersökningsgruppen är verksamma yrkeslärare och elever i gymnasieskolan samt 

företrädare för näringslivet. Vid sidan om våra studier är en av oss verksam som lärare på 

Industriprogrammet och en på Elprogrammet.  

 

Vi är tacksamma om Du vill medverka i denna undersökning och vill låta dig bli intervjuad av 

en av oss. Dina svar behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ditt namn inte kommer att 

synas och lämnas ut i något sammanhang.  Dina svar kommer att analyseras i vår 

projektgrupp. Svaren är och förblir konfidentiella inför de övriga i projektgruppen och utanför 

gruppen. 

Du kan svara till oss skriftligt om du vill delta. Fyll gärna i dag och tid då du har möjlighet att 

ställa upp. Intervjun kommer att ta mellan 20-30 minuter. 

 

Har du frågor om Intervjun är du välkommen att ringa någon av studenterna: 

Mika Kokkonen P-O Olausson 

 T: 0320-21 75 10 T: 0320-21 76 63  

Industriprogrammet Elprogrammet 

 

 

Tack på förhand! 

Mika och P-O 
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Bilaga 2 

 

Frågor till elever och lärare: 

1. Vad betyder ett självinstruerande läromedel för dig? 

2. Vilka erfarenheter har du av självinstruerande läromedel? 

3. Vilka för- och nackdelar ser du med självinstruerande läromedel? 

4. Vilka för- och nackdelar ser du med traditionella läromedel? 

5. Motivera varför och när du föredrar att använda IT-baserade resp. läromedel i 

pappersform. 

6. Hur anser du att ett självinstruerande läromedel bör se ut? 

 

Frågor till företagare: 

1. Vad betyder ett självinstruerande läromedel för dig? 

2. Vilka fortbildningsformer brukar ni använda i ert företag? 

(Vilken/vilka föredrar ni?) 

3. Vilka förkunskaper värdesätter ni hos en elev som genomgått sin gymnasieutbildning 

med kusen CNC-teknik/Lokala datanät? 

4. Vilka förmågor värdesätter ni hos en person som genomgått sin gymnasieutbildning 

på ett yrkesförberedande program inför en anställning? 

(Några vägledande exempel; sakkunskap, händighet, problemlösare, ordningsam, 

noggrann eller skicklig) 
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Bilaga 3 

Mikas läromedel för IP 
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Bilaga 4 

P-O:s läromedel för EC 

Självinstruerande läromedel för kursen TEI1204 - Lokala datanätÄmne: Teleinstallation 
50 poäng inrättad 200007 SKOLFS: 2000:118  
 
Beskrivning av de ingående momenten utifrån kursmålen 
och hänvisning till lärobok/ PDF-fil 
LD = Lokala datanät och fiberoptiska nät av Arvidsson & Johansson 
TI = Teleinstallation av Melin & Sandberg 
LC = Lexcom PDF-fil MK0092, download.schneider-
electric.nu/snb/download.aspx?so=2&file=SNBDB_28555  
Moment Lärobok-sida/ 

sidor 
Anmärkning 

1. ha kunskap om uppbyggnaden hos de vanligaste 
nättyperna i lokala datanät 

LD 11-18, LC 4-9  

2. ha kunskap om hur nätverkets komponenter fungerar LD 26-33  
3. ha kunskap om skillnader i egenskaper och användning 
hos vanliga kabeltyper, inkl. optokablar 

LD 34-43, LC 16 
+ 48-58 

 

4. kunna montera kontaktdon för olika typer av lokala 
datanät, äldre system 

LD 69-72  

5. kunna montera kontaktdon för olika typer av lokala 
datanät, nyare system 

LC 20-23  

6. kunna utföra kabelförläggning i kabellister enligt 
fabrikanters anvisningar 

LD 68, LC 25+57, 
TI 37 

 

7. kunna utföra kabelförläggning på kabelstegar enligt 
fabrikanters anvisningar 

LD 66-67, LC 
25+57, TI 36 

 

8. kunna utföra kabelförläggning på andra underlag enligt 
fabrikanters anvisningar 

LD 67, LC 25+57, 
TI 35-36 

 

9. kunna installera datanät med konventionell överföring, 
äldre system 

LD 64-72  

10. kunna installera datanät med konventionell 
överföring, nyare system 

LC 12-27  

11. kunna registrera och märka kablar, kontakter och 
utrustningar, äldre system 

LD 51-55  

12. kunna registrera och märka kablar, kontakter och 
utrustningar, nyare system 

LC 32-35  

13. kunna testa installationen före idriftsättning med 
instrument och kabeltestare 

LC 36-43+59-60  

14. kunna utföra felsökning Beskrivs inte i 
källorna 

Se 
beskrivning 

15. kunna utföra förläggning, kontaktering och skarvning 
av optokabel 

LD 76-77, LC 52-
55 

 

16. kunna installera datanät med optisk överföring LD 73-78, LC 46-
61 

 

17. kunna  mäta dämpningen på optokabel LC 59-60  
18. kunna installera olika typer av datanät med hubbar 
och switchar, äldre system 

LD 11-18  

19. kunna installera olika typer av datanät med hubbar 
och switchar, nyare system 

LC 4-11  
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Allmänna förutsättningar: Begreppet ”kunna” är ett starkt begrepp som förutom teoretisk 
kunskap omfattar praktisk färdighet och förtrogenhet till att eleven själv kan utföra momentet 
på rätt sätt. Det innebär alltså en mångfaldig kunskap som innefattar flera av momenten till en 
helhet. 
 
”Ha kunskap om” däremot kräver inte mer av eleven än att denne har en teoretisk 
kunskapsbas och kan tala om momenten i allmänna ordalag. 
 
Momentet felsökning beskrivs inte direkt. Principen för felsökning inom de flesta områden är 
likartad och går ut på att man genomsöker anläggningsdelen metodiskt för att kontrollera 
avvikelser från det önskvärda eller bekräftelse på dess riktighet. Viss vägledning får man 
givetvis från instrument och kabeltestare. 
 
Läroboken LD är lite äldre än övriga källor och får i vissa delar ses som ett historiskt 
dokument. 
 
Hej bäste elev, välkommen till en intressant och nyttig kurs med en hel del 

utmaningar. 
 
Kursen genomförs genom att du på egen hand utför studier i faktaboken och stegvis löser de 
teoretiska uppgifterna i arbetsboken tills du har tillräcklig kunskap att pröva praktiska 
moment.  
 
När du arbetat dig igenom ett kapitel öppnar du det förseglade kuvertet med facit för aktuellt 
avsnitt och rättar dina svar. 
Om du har några fel så rättar du dem och skriver en liten förklarande text om hur du tänkte 
med första svaret och varför det blev fel. Fyll sedan på med mer fakta kring det rättade felet. 
De kursmoment som enligt listan ovan omfattar både äldre och nyare anläggningar ska du gå 
tillbaka till svarsblanketten och komplettera med de nya uppgifterna. Därefter lämnar du in 
svarsblanketten med kompletteringar till läraren för registrering. 
 
För kapitel 4 bör du observera att de flesta angivna E:nr är utgångna eller ändrade. Därför ska 
du kontakta läraren för att få en uppdaterad lista på objekt du ska söka i produkt- 
/grossistkatalogerna efter. 
 
När du kommer till de praktiska övningarna övergår det individuella arbetet till grupprojekt. 
Ni bildar grupper om ca 4 elever och följer de utförliga anvisningarna i arbetsboken. När 
gruppen planerat en övning så kontaktas läraren för ett godkännande att fortsätta med 
materieluttag. 
Efter det att anläggningen är monterad, dokumenterad och provad kontaktas läraren för 
besiktning och godkännande innan nästa övning påbörjas. 
 
 
Lycka till 
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