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Abstract 
In this report I’ll describe my work to develop a complementary teaching material 
for one of the courses that was added to the new school reform GY 2011. 

The course I’ll intend to describe is the Kommunikationsnät 1 - a course that is a 
part of the curriculum that is specified in GY 2011 and will start in autumn 2012. 
The course is related to its content with the course Kabeltv-teknik that we have 
studied according to GY 94 and until now been current in upper secondary school 
with its stipulated curricula.  

The important thing in this new curriculum is that the examination goals and the 
content in the courses will de changed in big parts. In this phase you have to 
realize that literature connection in the new course content is the most important 
thing that must be improved and later applied.  

By this experience my idea started to grow. I started to design an interactive 
educational material that by displaying the slide show at the introductions of the 
theoretical sections can clarify the content on these. A further use for my chosen 
material is a compendium prepared to provide students with the opportunity to 
follow the course in book form or posted on our school's learning platform system 
in digital form.  

 
My conclusion about my development work is that the obtained material only can 
serve its purpose; the need for new literature on the topic is important in the 
future. 
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                         Sammanfattning 
I denna rapport så har jag beskrivit mitt arbete med att ta fram ett kompletterande 
undervisningsmaterial till en av de kurser som kommit till i och med den nya 
gymnasiereformen GY 2011. 

Den kurs jag har avsett att utveckla är Kommunikationsnät 1 startar under hösten 
2012. Kursen är besläktad i sitt innehåll med kursen Kabel-tv teknik som vi hittills 
läst enligt GY 94 och som fram till nu gällt inom gymnasieskolan med fastställda 
kursplaner. Vad som är viktigt i och med den nya reformen är att examensmålen 
och innehållet i kurserna också förändras till stor del. I detta skede så behöver 
man inse att litteraturanknytningarna kring kursens nya innehåll är bland det 
viktigaste som behöver förändras och senare tillämpas. 

Av dessa erfarenheter så växte min idé fram. Jag började konstruera ett interaktivt 
undervisningsmaterial som genom visning av bildspel vid introduktioner av de 
teoretiska avsnitten skall förtydliga innehållet kring dessa. Ytterligare ett 
användningsområde finns för mitt framtagna material. Jag avser det kompendium 
som framställts för att kunna ge eleverna den möjligheten att följa kursen i 
bokform alternativ upplagt på vår skolas lärplattform i digital form. 

Min direkta slutsats kring mitt utvecklingsarbete är att det framställda materialet 
bara kan tjäna sitt syfte som komplement och att det på sikt behövs ny litteratur 
kring ämnet i framtiden 
 
 
 
Nyckelord: kunskap, kursmål, målsättning, förnyelse 
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1. Utvecklingsarbetets bakgrund och syfte 

 

1.1. Bakgrund 

 
Idén med att göra ett utvecklingsarbete av detta slag som ett projekt har utvecklats 
och vuxit sig allt starkare efter att ha undervisat inom teletekniska ämnen i snart 4 
år. Kurser som har betydelse för detta arbetet är: Kabel-tv teknik1, Säkerhets-
system2 samt Lokala Datanät3. 

Som en följd av den nya gymnasiereformen GY-2011 har en generellt förändrad 
studieplan fastställts både vad det gäller högskoleförberedande och yrkes-
förberedande program på Sveriges alla gymnasium. Därför har jag valt att skapa 
ett undervisningsmaterial för en av de nya kurserna Kommunikationsnät 14 som 
jag från och med höstterminen 2012 kommer att undervisa i. 

Min uppfattning är att ett utbildningsmaterial tills vidare behövs som ett 
komplement till den litteratur vi använder för närvarande. Detta beroende på att 
inga nya läromedel är framtagna hittills och att dessa enligt mina efterforskningar 
ser ut att dröja med utgivningen. Dessutom så är det vanligt att den första 
upplagan av en ny litteratur sällan är helt perfekt, utan att den måste komma i 
minst en reviderad upplaga för att den skall kunna vara användbar fullt ut som 
ersättning eller komplement till mitt framtagna utbildningsmaterial. 

Orsaken till detta ökade läromedelskrav är att merparten kurser inom yrkes-
programmen inom gymnasieskolan blir betydligt mer omfattande med både 
innehåll och utlagd kurstid beroende på att de flesta kurser ökar från att vara 50 
gymnasiepoäng till att bli generellt 100 gymnasiepoäng. Detta innebär att 
omfattningen och kunskapskraven kring olika moment i kurskraven ser ut att öka 
markant. Dessutom så är det sammantagna innehållet i kursen mycket mer 
omfattande beroende på att den behandlar flertalet, men vitt skilda sätt att tillämpa 
de kommunikationssätt som tekniken kräver.  

Historiskt kring kursen Kabel-tv teknik kan man kort sammanfatta med att vid ett 
elevantal på 14-15 elever har det i tidigare år funnits oftast 2- 3 som inte uppfyllt 
sina kursmål. Detta har inneburit att eleverna pendlat mellan icke godkänt (IG) 
och godkänt (G) - om inte över hela tiden så är det tidvis under kursens gång. 

Under tidigare år så är min uppfattning att lärare låtit detta problem kring 
måluppfyllelsen passera och att det då resulterat i att IG-varningar skrivits ut och 
att eleven först efter omprov eller separata muntliga prov klarat att uppnå ett minst 
godkänt omdöme. Det har visat sig att vissa elever strategiskt utnyttjat 
möjligheten att om de inte uppnår målet kring exempelvis provet i första läget, 

                                                 
1  skolverket.se/program och ämnesplaner/TEI1203, 1994 
2  skolverket.se/program och ämnesplaner/ TEI1205, 1994 
3  skolverket.se/program och ämnesplaner/ TEI1204, 1994 
4  skolverket.se/program och ämnesplaner/ INSKOM01, 2011 
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kunnat bli räddad av ett omprov som man dessutom haft mer tid än sina 
klasskamrater att förbereda sig för. 

Det som var än mer betydelsefullt och avgörande för mitt beslut att ta fram ett 
läromedel var i en situation i samband med att en elev skulle meddelas sitt betyg. 
Detta inträffade inför kursavslut i Kabel-tv teknik och det blev min reflektion 
kring elevens attityd om sin egen beskrivna misslyckade insats i kursen samt kring 
den bedömning som jag som lärare gjort. Jag började tvivla på och reflektera över 
om jag som undervisande lärare verkligen hade haft rätt ”redskap” i form av min 
valda undervisningsmetodik som för det mesta handlat om visning på tavlan i 
klassrummet.  

Dessutom så har den litteratur som funnits tillgänglig sedan ett flertal år tillbaka 
enligt min syn på lärande varit bristfällig i sina inledande delar, detta har visat sig 
ge indikationer på att många av eleverna jobbat igenom litteraturen utan egentlig 
grundläggande förståelse. 

 Vid betygssamtalet inledde jag med frågan hur eleven själv upplevde det gångna 
läsårets resultat. Han svarade då först att det gått “OK” när vi sedan diskuterade 
de omdömen som de tre kunskapsproven resulterat i svarade eleven: 

“Ärligt talat så fattar jag ingenting i denna kursen och jag kan inte, trots att du 
hjälpt mig, förstå skillnaderna mellan decibel , mikrovolt , megahertz och andra 
enheter – så du har rätt, jag har inte gjort en godkänd insats – så jag protesterar 
inte om du “sätter” ett IG för mig” 

Eleven hade tidigare varit i farozonen med att inte ligga inom de betygskriterier 
kunskapsmässigt som motsvarar ett godkänt omdöme. Utöver detta hade han 
dessutom fått en så kallad IG-varning när halva läsåret gått efter att ha gjort två 
kunskapsprov med icke godkänt omdöme (givetvis med möjlighet till att göra ett 
nytt prov - vilket han inte engagerade sig mycket i). 

Eleven har dessutom tidvis haft en statistik på ogiltig frånvaro som visat 15-20% 
totalt inom alla ämnen, detta har naturligtvis inneburit att eleven har missat ett 
flertal viktiga teorigenomgångar bara i detta ämne. 

Jag blev mycket fundersam över om upplägget i denna kurs verkligen gav alla 
elever förutsättningar att nå kursmålen.  

Den kurslitteratur som används är 10 år gammal och enligt mig så är allmänna 
teoretiska begrepp allt för lite betonade. Upplägget med att ha en faktabok i ämnet 
som man skall läsa in sig på, för att sedan arbeta i en arbetsbok (som i detta fall 
handlade om 4 sidor med 21 frågor att svara på) anser jag kan ifrågasättas och 
betraktas som ofullständigt och förlegat. 

Detta gör det dessutom för enkelt med den undervisande lärarens insats och 
kommer således troligen att drabba elevernas betygsomdömen om inte en mer 
instruerande undervisning bedrivs som lämpligare alternativ i kursen.  

Frågan är vad man gör när man som undervisande lärare konstaterar att spannet 
inom området grundläggande förståelse kring till exempel fysiska grundbegreppen 
är för stort bland eleverna för att inledningen på kursen skall kunna göras på ett 
tillfredsställande sätt. Den lösning som idag tillämpas på problemet är att man 
erbjuder extra lektioner som stödundervisning för de elever som inte klarar de mål 
som behöver uppnås tidigt i kursen. Utöver detta så kan lärare idag med stöd av 
den nya skollagen ta hjälp av de nya rutiner som finns på gymnasieskolorna sedan 
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1 juli 2011, när man kan anmäla problem med elever som inte uppnår sina 
kursmål socialt, pedagogiskt samt medicinskt. Problemen med elever som inte 
klarar målen lär kvarstå i alla fall beroende på att detta är ett problem som dels 
gäller tilldelningen av resurser för undervisningen samt att detta generellt hämmar 
möjligheten att som lärare få tiden att räcka till att utmana den insats som tjänar 
till att utmana de elever som vill uppnå högre kunskapsmål med mer avancerade 
avsnitt i kursen. 

1.2. Syfte 
Avsikten är att skapa ett läromedel för kursen Kommunikationsnät 1 på 
gymnasieskolans El och Energiprogram. Mitt fokus är en inriktning mot elevers 
förståelse för grundläggande begrepp inom fysik och hur sådana begrepp fungerar 
som byggstenar för en fortsatt progression i mer avancerade kursmoment med 
tillämpning i praktiska övningar. 

Denna ambition till kvalitetshöjning av starten i kursen borde ge förutsättningar 
för att kursen får ett minskat antal elever som behöver utnyttja stödundervisning 
eller uppsamlingstillfällen under kursens förlopp. 

Därför så ser jag det som mycket logiskt att insatsen skall göras med en metodisk 
förändring i starten av kursen för att ge förutsättningar till ökad central förståelse 
och att eleverna då får en större förberedelse till att öka sin utveckling inom 
området.Ytterligare en effekt av denna förändring är att ett mer tillgängligt 
undervisningsmaterial skulle kunna vara ett sätt att öka motivationen hos de 
elever som har svårt att greppa teorier inledningsvis i kurser. 

1.3.  Avgränsning 
Inledningen i materialet skall avgränsa den teori som finns som bakgrund, bland 
annat till den generella antenntekniken som man måste ha en godtagbar 
uppfattning om. Dessutom skall det vara så att även de som inte är innefattade av 
denna kurs skall kunna läsa innehållet i utbildnings-materialet även med de 
grundläggande kunskaper som man har från grundskolan eller motsvarande 
utbildning. 

 Vad jag menar med min beskrivning av detta är att det är tänkbart att utnyttja det 
framställda utbildningsmaterialet till denna kurs även i vuxenstudie-sammanhang, 
där det också kan vara mycket varierande förkunskaper, beroende på vilken 
bakgrund som dessa studenter har sedan tidigare i sin studiegång. 

Jag har därför begränsat mitt studiematerial till att innefatta den del som handlar 
om den generella antenntekniken i kursen. Fokuset handlar om att ge eleverna 
möjligheten till att förstå de relevanta begrepp som denna teknik baserar sig på. 

Vad som är viktigt att poängtera är att denna från mig utvalda kursdel endast lyfter 
fram den del av  grundläggande teorin (av totalt fem) enligt mig den med mest 
behov av att uppgraderas. De övriga kursdelarna skall utvecklas på liknande sätt 
när väl den tidpunkt för planeringen kring dessa är framme.  
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2. Frågeställning 
Följande frågeställningar preciserar arbetets syfte inför framställandet av 
undervisningsmaterialet: 
 

���� Vilken kunskapsinventering behövs av elevernas kunskaper efter högstadiet? 
 

���� Vilka pedagogiska redskap är att föredra inledningsvis i undervisningen? 
 

���� Hur skall elever som klarar de grundläggande teorierna utmanas ytterligare genom 
att ett hänsynstagande görs även kring de elever som klarar inlärningen av 
begreppen tidigare? 

3. Beskrivning av utvecklingsarbetet 

3.1. Problematiken 
Utifrån min erfarenhet som lärare inom teletekniska ämnen har det hittills varit 
tydligast att just Kabel-tv tekniken varit svårast att introducera som nytt 
gymnasieämne i årskurs 3. Det har visat sig tydligt jämfört med de övriga ämnen 
som startar mer förutsättningslöst med enklare problematisering och med som jag 
anser har betydligt mer stödjade litteratur inledningsvis.  

Jag syftar då på ämnena Ellära A och El-kompetens A, där vi inte möter denna 
problematik i alls den utsträckningen – enligt min mening beroende på att dessa 
ämnen grundlagts med sin Matematik och Fysikundervisning. Dessa som genom 
elevernas tid i högstadiet bedrivits på ett ibland experimentellt vis (särskilt när det 
gäller förkunskaperna i Elläran). 

I den litteratur5 jag tidigare läst finner jag något intressant som jag anser har en 
överensstämmelse med vad jag beskrivit tidigare. Vad jag då syftar på är det 
engagemang som behöver infinna sig hos eleverna för att de skall kunna 
tillgodogöra sig kunskaperna kring de inledande teorierna i ämnet.  

Dessutom finner jag i texten  följande: Höghielm i Hansson6 skriver För att kunna 
något måste man lära sig det och att det torde kräva en större portion av inlevelse 
i lärandeprocessen. 

Jag kan sammanfatta detta med att när eleverna vet att när de får en mycket bra 
möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en stor utsträckning, så borde det ge en 
extra kick av motivation när det gäller inlärningen i den inledande delen av 
kursen. Dessutom så tycker jag att det är viktigt att man kan diskutera fenomen 
kring den teknik eleverna själva har i sin närhet och därigenom motivera för 
intressanta diskussioner kring elevers egna frågeställningar kring tekniken, 
orsaken till detta är att öka engagemanget hos eleverna. 

 

                                                 
5  Hansson, Thomas, 2009, sidan 99 
6  Hansson, Thomas, 2009, sidan 103  
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Vidare skriver Hansson7  också följande där det hävdas att: lärarens uppgift blir 
att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och att man samtidigt 
stöder sig på de mål som inom skolan anses som fixerade och att man därför bör 
inrikta sig på att de skall nås av så många elever som möjligt. 

Det förhållningssätt som jag avser att praktisera är att utifrån de krav på 
begreppsförståelse som är grundläggande, aktivt lära ut de grundkunskaper som 
krävs för att den fortsättning med de praktiska övningarna som förståelsen 
begrundas i. Vad jag vill förändra är att eleverna inte skall få fortsätta i den mängd 
av övningar som följer, utan att de först har visat en god förståelse i sina 
grundkunskaper.   

Det som man kan sammanfatta i litteraturen kring hela utövandet som 
undervisande lärare med är det som Gustavsson8 beskriver“att den omsorg som 
måste till för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig den undervisning som man 
måste se till att hålla sig till” är att först och främst se till att eleverna utvecklar 
ett intresse  på den nivå som förutsätts i undervisningen, för det andra är att 
eleverna behöver vara närvarande för att det ska bli ett bra flyt i undervisningen 
för  att förhindra att onödiga avbrott uppstår i undervisningen. 

3.2. Betydelsen i arbetslivet 
De konkreta exempel på problematik som kan inträffa ute i yrkeslivet är att man 
vid felsökningar inom el-serviceyrket behöver tillämpa dels kringkunskaperna 
samt att man ser de olika storheterna ström, spänning och resistansens inverkan på 
varandra. Dessutom behöver man kunna behärska de fyra räknesätten.  

Ytterst så handlar det om att man som serviceman (som ofta står ensam inför det 
uppkomna problemet) inom det aktuella området felsökning för ett specifikt 
serviceobjekt riskerar att bli alldeles för tidsomfattande beroende på att förståelsen 
av de grundläggande begreppen är bristfällig. 

Det är inte alltid som det finns en kollega med samma kompetens på företaget, då 
kan denna problematik innebära att antingen servicemontören kan känna stor 
press inför det uppdrag som han inte lyckas lösa eller att det kan ha en negativ 
påverkan på uppdragsgivaren som kanske inte väljer att anlita servicemontörens 
företag i fortsättningen.   

3.3. Utgångspunkter 
Jag tänker starta arbetet med att göra ett utbildningsmaterial för kursen 
Kommunikationsnät 19 som elever läser från och med årskurs 2 i El och 
energiprogrammets båda inritningar – Elteknik och Automation. Denna kursdel 
är ett av de totalt fyra teman som ingår i kursen som läses under ett helt läsår. 
Kursen startar med en inledande del i form av ett bildspel som förevisas indelat i 
avsnitt med efterföljande reflektioner och diskussioner.  Dessutom kommer ett 
kompendium finnas till hands som kompletterar avsnittet för att eleverna skall ha 
möjlighet att utföra självstudier inom det här viktiga området.  

 

                                                 
7  Hansson, Thomas, 2009, sidan 167 
8  Gustavsson, Bernt, 2004, sidan 199 
9  skolverket.se/program och ämnesplaner/ INSKOM01, 2011 
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Innebörden med att självstudier skall kunna bedrivas på ett pedagogiskt 
försvarbart sätt förutsätter att vi utökar vårt användande av vår lärplattform 
(Itslearning) som vår gymnasieskola för närvarande utnyttjar. Denna används 
redan i nuläget för att lägga ut kunskapstester på för att se att eleverna gör 
framsteg med sin inlärning kring de grundläggande begreppen. 

Som grund ligger självklart min egen yrkeskunskap och mångåriga erfarenhet 
inom området. Detta  i kombination med mitt tidigare tillämpade utbildnings-
material vilket utgör det stöd av litteraturtillämpning som behövs för att 
åstadkomma ett komplett underlag. Även detta är ytterst beydelsefullt som en 
utveckling för min didaktiska kompetens. Avsikten är att göra detta arbete så 
lyckat som möjligt för mig , men allra främst för eleverna som min målsättning är 
störst för.  

En tillgång för mig har varit min insyn i processen med mitt loggboksskrivande 
som jag fört under hela processgången, där jag  för egen del kunnat se mitt 
tänkande kring de flertalet förändringar i dokumenten. Även har detta naturligtvis 
varit en indikator för min handledare att se hur mina tankar gått kring 
utvecklingsarbetet. 

Denna kvalitetshöjning av starten i kursen torde ge förutsättningar för ett minskat 
antal elever som behöver utnyttja stödundervisning eller uppsamlingstillfällen 
inför fortsättningen på kursen eller de kunskapsprov som kursen innefattar. 

Detta aktualiseras nu i och med vår nya gymnasiereform GY201110 där dessa 
kurser av detta slag blir mer omfattande med innehåll och kurstid i och med att 
kursomfattningen ökar från att vara 50 gymnasiepoäng till att bli generellt 100 
gymnasiepoäng, vilket gör att omfattningen i kurskraven ökar markant. 

Den  planerade kursen ( Kommunikationsnät 1 )11 skall behandla följande 
moment: 

  (den feta och understrukna texten är de delar som ingår i mitt valda kursavsnitt)     

            
����  Kabel-tv-nätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt.  
���� Data- och medienätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt.  
���� Planering, installation och driftsättning av kommunikationsnät för tele, data 

och media.  
���� Installation och funktionskontroll av ett mindre kabel-tv-nät.  
���� Installation och funktionskontroll av ett mindre data- och medienät med 

fiberkabel.  
���� Kontaktering av fiberkabel, partvinnad kabel och koaxialkabel.  
���� Andra applikationer för kommunikationsnät, till exempel larm och 

övervakning.  
���� Lagar och andra bestämmelser om säkerhet för kommunikationsnät. 

Standarder för kommunikationsnät.  
���� Val av förläggningssätt med hänsyn till ledningsburna störningar vid 

samförläggning av kablar.  
���� Överlämningspunkter och ansvar på kommunikationsnät för tele-, data- och 

mediesignaler.  
���� Inmätningsteknik och registrering av mätdata.  

                                                 
10  SKOLFS 2010:2039 
11  skolverket.se/program och ämnesplaner/ INSKOM01, 2011 
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���� Registrering och dokumentation av arbetet.  
���� Enklare felsökning och reparation.  

 

Man skall ta i beaktande att det här bara är en del av omfattningen inom det totala 
innehållet för  examensmålet i den nya kursen Kommunikationsnät 112 .  

För övrigt är det enligt min mening det kursmoment där de största svårigheterna 
med bristfälliga förkunskaper har visat sig. Fördelen är  att man är bättre 
förberedd inför de övriga kursdelarna som blir betydligt mer tekniskt avancerade 
och omfattande. 

Tidigare i mina kurser13 på Karlstads Universitet har jag beskrivit problematiken 
med elever som inte har kunskapen kring storheter och enheter samt prefix är 
också oerhört viktigt i ”tänket” som eleverna måste ha när de på olika sätt 
tillämpar sina kunskaper i sina praktiska handlingar vidare i gymnasiet eller 
rentutav i det framtida yrkeslivet.  

3.3.1 Det kompletterande undervisningsmaterialet 
 
Det kompletterande undervisningsmaterialet presenteras i 2 former, dels som 
bildspel, dels som kompendium. Eleverna har tidigare blivit visade en förlaga till 
det här nu färdigställda undervisningsmaterialet när de skulle göra sina enkätsvar i 
undersökningen. 

 
Bildspel 

 
I bildspelet14 finns ett innehåll med tillhörande länkhänvisningar motsvarande den 
uppdelning i teman som kursen strukturerats upp i. Kring valet av ordningsföljden 
så har jag utvecklat ett logiskt mönster och en progression av svårighetsgrad från 
mer allmänna uttryck till att bli mer specialiserat kring kommunikationens teori. 

Bildspelet skall vara tillgängligt för eleverna i lärplattformen Itslearning så att de 
kan arbeta med det vid upprepade tillfällen, utifrån deras behov. 

Följande områden berör bildspelet i logisk ordning: 

���� Grundbegrepp och parametrar 

���� Beräkningslagar och elektriska enheter 

���� Signalnivåer och beräkningar inom antenntekniken 

���� Materialegenskaper och kabelteorier inom antennområdet 

Denna ordning har jag kommit fram till att bli den mest logiska, beroende på att 
de två första teman har ett direkt förknippande till grundkurserna på EL och 
Energiprogrammet. 

 

 

                                                 
12  skolverket.se/program och ämnesplaner/ INSKOM01, 2011 
13  Nordling, Anders, Karlstads universitet, KUB4, uppgift ”Yrkets kärna”, 2010, sidan 2 
14  Bilaga 1 
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Kompendium 
 
Ytterligare ett komplement till undervisningsmaterialet är det kompendium15 som 
eleverna kommer att ha möjlighet att utnyttja självständigt i sin undervisning. 
Detta kompendium är framtaget för att ge eleverna det extra stöd som ibland 
behövs vid inläsning före prov samt vid problem kring de praktiska uppgifter som 
utförs. Utöver detta kan kompendiet med fördel tillämpas av de elever som 
uppnått sina mål och söker ytterligare utmaningar i teorin. 

4. Genomförandeprocess 

4.1.  Planering 
Mitt utvecklingsarbete i form av ett kompletterande undervisningsmaterial har i 
nuläget inte prövats med klass.  Kursen som undervisningsmaterialet skall 
tillämpas i startar först under höstterminen 2012. Man kan dock se genomgripande 
att mina pedagogiska tankar kommer innefattas i det material som kommer att 
kunna betraktas som färdigställt så långt det går.  

Undervisningsmaterialet är indelat i 4 enligt mig logiska teman. Det kommer att 
finnas länkar till branschdefinierad information samt ytterligare ”länkknappar” 
inom respektive tema. Där kan de elever som anses behöva ytterligare utmaningar 
finna uppgifter av informations- och beräkningskaraktär. Även när det är bilder i 
materialet som har en direkt praktisk förankring, kommer även dessa i de logiska 
mellanrummen med dialog och diskussion finnas möjlighet för eleverna att 
fysiskt” känna på” detta material (kabel, instrument m.m.). 

Mitt ställningstagande som jag tvingas till är att begränsa antalet teman som 
undervisningsmaterialet handlar om. Samtidigt så måste innehållet trycka på 
ingående förklaringar av dessa till fåtalet antal teman, så att innehållet blir 
intressefångande. 

Undervisningsmaterialet skall dessutom ge eleverna möjligheter att i ett tidigare 
skede få en uppfattning om vad det framtida yrket innebär. Detta är möjligt om 
tidigare, nu yrkesverksamma elever bjuds in för att berätta om sina erfarenheter.  
Utöver detta kommer reflektioner och illustrationer att finnas i materialet kring 
dessa elever som tidigare studerat på vårt yrkesprogram, som också fått 
anställningar inom yrket. 

4.2. Utprövning av det kompletterande 
undervisningsmaterialet 
För att ta reda på ur eleverna uppfattade undervisningsmaterialet en elevgrupp i åk 
2 och en i åk 3 titta på materialet, därefter fick de besvara frågor i en enkät16. 
Denna enkät används som en tidig utprövning av det kompletterande 
undervisningsmaterialet. Detta gjordes för att jag skulle kunna revidera materialet 
innan det används i en kurs.  

 

                                                 
15  Bilaga 2 
16  Bilaga 3 
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Då jag sedan tidigare redovisat att detta utvecklingsarbete inte går att betrakta som 
komplett, är utprövningen utförd med hjälp av elever som övergripande innefattas 
av den gamla gymnasiereformen där inte kursen finns. En av de föregående 
kurserna enligt den gamla gymnasiereformen får därför tjäna som grund till denna 
enkätundersökning då kursdelen enligt mig kan anses jämförbar med det tekniska 
innehållet. 

Förutom dessa indelningar kring de 4 teman som utvecklingsarbetet berör, så finns 
det också beräknings och bedömningsexempel i materialet. Utifrån dessa skall 
eleverna kunna se en tydlig förankring till det presenterade temat på bildspelet. 

 Utöver detta kommer de diskussioner som uppkommer efter visat avsnitt i 
bildspelet visa en reflekterande roll. Meningen är att det kommer att finnas en 
bank med uppgifter av varierande karaktär, för att möta de krav som de eleverna 
med god måluppfyllelse ställer, allt för ytterligare utmaningar kring högre 
kunskapsmål i utbildningen. 

I grunden kommer dessa teman att vara avgränsade var och en genom att det skall 
finnas en länkning till valda relevanta övningsuppgifter som har förankring i 
temat. Dessa spänner över det område i tekniken som bildspelet visat inom 
respektive tema. Övningsuppgifterna kommer att finnas i en bank på vår 
lärplattform. 

Det är viktigt att detta undervisningsmaterial inte ses som någon sorts ersättning 
till de vanliga ordinarie lektionsgenomgångarna. Inte heller får det ersätta den 
litteratur som i mindre omfattning belyser dessa 4 temaområden. Därför kan detta 
endast kallas ett komplement, som först och främst kommer att ge eleverna 
ytterligare ett verktyg att tillämpa, i strävan att tydliggöra de mest grundläggande 
och elementära teorierna.  

Utöver detta, när eleverna är frånvarande eller behöver repetera har de tillgång till 
materialet tack vare att det finns tillgängligt i skolans lärplattform. Eleverna har 
där en möjlighet att greppa det de missat, beroende på att tillgängligheten till 
materialet är fullständigt. Därmed borde antalet elever som behöver extra resurser 
minska. 

4.3. Arbetsprocessen  
Min arbetsgång med detta utvecklingsarbete har startat med att jag läst igenom 
boken17 som vi haft som obligatorisk litteratur för det examensarbete i 
lärarutbildningen som är utbildningens sista ingående del. Där jag fann en del 
intressant läsning som beskrev studier om undervisningsmetoder kallat 
fallstudiemetoden18. Eleverna fick där utvärdera den undervisningsmetod som 
passade dem bäst efter att deras lärare gjort en observation kring dessa. 

För att göra en rättvisande bedömning av vad en förändring i introduktionen av 
kursen egentligen skulle kunna innebära, så valde jag att göra en 
enkätundersökning kring de elever i årskurs 3 som för närvarande innefattas av 
den aktuella kursen samt de elever i årskurs 2 som från och med höstterminen 
2012 skall läsa kursen.  

 
                                                 
17  Johansson, Bo/Svedner, Per Olof, 2006 
18  Johansson, Bo/Svedner, Per Olof, 2006, sidan 71 
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Enkätundersökningen visade bland de elever som har gjort den ordinarie 
inledningen på kursen. Den visade ett övertygande resultat om att det nya 
undervisningsmaterialet belyser den inledande teorin på ett mer tydligt sätt. 

Som en del av processen har jag studerat olika typer av litteratur för att få stöd till 
mitt upplägg av utbildningsmaterialet. Intressant material finner jag hos Röjne19 
som först och främst inriktar sig till utbildningar inom antenntekniken. 
Litteraturen är intressant i den meningen att den har tydliga illustrationer knutna 
till den text och de beräkningsexempel som den innehåller. Den riktar sig 
dessutom till utbildningar för specialisering inom elektrikeryrket, men har flera 
ingående avsnitt som handlar om vad både examensmål och kurskriterier kräver 
för måluppfyllelse i min valda kurs.  

Vad jag hittills sett är att detta innehåll har varit alldeles för litet i omfattningen 
för vad som krävs, när man startar med elever som kommit med väldigt små eller 
ibland inga förkunskaper alls. 

För övrigt så har man de senaste åren utnyttjat den hittills enligt mitt sätt att se den 
enda strukturerade litteraturen20. Denna har haft den fördelen att den är logiskt  

indelad med ett flertal olika steg i svårighetsgrad. Nackdelen som finns är att den 
inte vidrör de mest elementära grundläggande byggstenarna, trots de 20 
frågeställningarna som finns i arbetsboken kring kapitlet.  

Det som också är anmärkningsvärt är att man finner fragment av de 
grundläggande kunskaperna i det sista kapitlet (kapitel 16). Där kan man finna att 
författaren belyser ”Att planera ett antenn och kabel-tv system kräver god 
kännedom om material och komponenter, dessutom kunskap om matematiska 
beräkningar för att få rätt signalnivåer”. 

För övrigt så beskriver Sikberger ” Decibel dB används för att uttrycka skillnaden 
mellan två beräknade/uppmätta värden”. Enligt mig så är det häpnadsväckande 
vad lite av den oerhört viktiga grundläggande teorin som finns förankrad i denna 
litteratur.  Eleverna behöver till stor del förlita sig till dessa teorier när det gäller 
sin enskilda inlärning kring genomgångar inför prov och övriga redovisningar. 

Jag har dessutom funnit ett antal indikationer i den numera åldersstigna litteratur21 
Kabel-tv teknik, som tidigare använts på Elprogrammet innan den tid då jag 
började tjänstgöra som lärare där. I denna bok ser man bristen redan när man läser 
förordet där det står: ”Boken är utvecklad för att passa utbildningarna som leder 
till CANT-auktorisation”, ” Boken lämpar sig även utmärkt för utbildningar inom 
gymnasieskolans elprogram samt AMU:s el och teleutbildningar”.  Boken inleder 
sitt första kapitel utan att ens vidröra det viktigaste. Detta utan att till exempel 
nämna de elektriska enheternas grunder som eleverna måste ha en stor förståelse 
till.  

Boken Teleinstallation22 som jag läst själv som introduktion vid kursstarter och 
ibland som stöd vid framställande av övningsuppgifter samt prov. Detta är enligt 
min mening bristfälligt ur den synvinkel att dagens elever inte kommer med de 
grundläggande förkunskaper som krävs vid en kursstart med denna typ av 
litteratur. 

                                                 
19 Röjne, Mats, 2006 
20  Sikberger/Håkansson, 2007, sidan 214 
21  Borgström, Örjan/Jansson, Tommy, 1997 
22  Sikberger, Lars Göran/Håkansson, Paul, 2007 
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Litteratur som riktar sig direkt mot  yrkesämnens didaktik23  som för övrigt är 
obligatorisk i kursen och dessutom varit betydelsefullt i mitt arbete. Ett sådant 
exempel är de avsnitt där jag funnit stöd i beskrivningarna kring andra 
yrkesutbildningars uppstarter, med de problem och frågeställningar som kan 
uppkomma i samband med dessa.  

Ett exempel är i den boken24som beskrivs är den didaktiska kompetensen som 
behövs centralt i lärosituationen. Där kan man citera en omvårdnadslärare som 
säger ” Didaktisk kompetens innefattar en förmåga att skapa trygga relationer, jag 
visar att jag vill och finns till”. Detta tycker jag är en oerhört viktig byggsten i 
relationen till de elever som jag kommer att undervisa i uppstarten av den kurs jag 
beskriver. 

4.4. Urval 
Det urval som jag dels har gjort kring de elever om för närvarande går i årskurs 3 
som jag just haft kursstart med i den valda kursen, men också med de elever i 
årskurs 2 som kommer att läsa den aktuella kursen från och med höstterminen 
2012. De eleverna i den tidigare årskursen fick dessutom ett intressant uppdrag i 
att medverka till att bedöma eventuella svårigheter. De kunde i det läget tillföra 
värdefulla synpunkter kring en uppstart av den framtida kursen. 

Elevantalet för dessa båda grupper är 14 personer, vilket är en normal storlek på 
en grupp inom El och Energiprogrammet. Resultatet blev att samtliga har svarat 
på enkäten och att det har varit seriösa trovärdiga svar som eleverna gett. Tillfället 
var en lektion som användes för att visa materialet som blev presenterat genom en 
förhandskopia.  

Enkäten var konstruerad så att den skulle svaras på anonymt, detta på grund av att 
jag undervisar båda grupperna. Med andra ord så var det inte intressant vem av 
eleverna som hade svarat vad på respektive enkät. Orsaken till detta var att jag 
inte skulle ha förutfattade värderingar av vad var och en presterat inom ämnet 
hittills. 

Strategin med denna form av undervisning kräver dels att grupperna inte blir för 
stora. För övrigt kan jag som lärare skapa en god relation med eleverna, beroende 
på att jag även undervisar dem i andra kurser som innehåller teorier av annat slag. 

Fördelen med att dessa elevgrupper innefattas av detta upplägg i undervisningen 
är att materialet finns tillgängligt kontinuerligt, så att inte APL-praktiken med 
mera försvårar elevernas möjligheter att lyckas med sin inlärning i kursen.  

4.5. Elevernas synpunkter 
Materialet visades för de elever i årskurs 3 som redan fått sin ordinarie 
introduktion i kursen och nästan hunnit halvvägs. Dessutom med de elever som i 
årskurs 2 skall börja kursen kabel-tv teknik under höstterminen 2012, så blev 
enkätsvaren på frågorna som ställdes lite varierande. Detta kunde jag ställa i 
direkt jämförelse med mina tidigare erfarenheter kring en del av eleverna i 
tidigare kurser, men resultaten från merparten av eleverna var till stor del väldigt 
överensstämmande i flera avseenden. Fördelen med enkäten var att jag fick se 

                                                 
23  Hansson, Thomas, 2009 
24  Hansson, Thomas, 2009 
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ytterligare tendenser kring elevernas kunskaper ur en annan en synvinkel. 

 

� Eleverna tyckte att det generellt sett var en bra introduktion till kursen som på ett 
enkelt vis inledde med de mest elementära exemplen på vad man måste lära sig i 
starten på kursen. 

� Eleverna hade den uppfattningen att de hade de matematiska och fysiologiska 
kunskaper som krävdes eller kommer att krävas i kursen. 

� De vidhöll också att bildspelets presentation var mycket tydligt, både med text och 
dess illustrationer. 

� En elev bland de tjugotal enkätsvarande kom med en synpunkt som kanske var värd 
att beakta, han tyckte att han kunde se en logisk tråd på 4 avsnitt som 
presentationen skulle kunna visas i. 

�  De elever som redan haft den ”ordinarie”introduktionen, tyckte att kursen 
introducerades på ett betydligt mer överskådligt och tydligt sätt. 

 
I och med att svarsalternativen hade olika karaktärer av svar så valde jag att 
illustrera dessa med två olika diagram. 
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Då jag skulle utvärdera resultatet efter att ha ställt följande frågor till eleverna 
under ett par lektionstillfällen, frågorna löd så här: 
 

1. Hur bra kunskaper har du kring de fysiska begreppen frekvens, spänning, ström? 
 

2. Vilka kunskaper har du kring de fyra räknesättens tillämpning? 
 

3. Hur förklarande var texten i bildspelet? 
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De andra frågorna som ställdes löd så här: 

 

4. Var illustrationerna i bildspelet tydliga ur förklarande synpunkt? 
 

5. Tycker du att detta är rätt nivå för en yrkes-ämneskurs att starta på? 
 

6. Skulle detta kunna vara en bättre start på kursen än den tidigare uppstarten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6-1
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 Den mest anmärkningsvärda indikationen fick jag från 2 elever som tydligt såg 
en logisk indelning i fyra avsnitt av utbildningsmaterialet. När eleverna sedan mer 
utförligt beskrev detta handlade det om att man till exempel skulle skilja läran om 
enheter och storheter från de animeringarna om kabelns innehåll och egenskaper. 
Gemensamt för dessa indelade avsnitt var att man hade önskan från eleverna att 
man praktiskt skulle ” få känna på”, ” ta på ” de olika materialen praktiskt . Lev 
Vygotskij´s mening25 ”var inte att den moderna produktionen ska bestämma vad 
lärare behandlar i skolan - tvärtom, arbetet skall också introducera skolans 
kunskap/vetenskap i olika yrkesspecifika processer ytterligare förståelse kring 
undervisningsmaterialet. 

Syftet med utvecklingsarbetet var att just framställa materialet, men att det fanns 
risker för mig att få problematisera ett någorlunda tydligt uppslag kring de viktiga 
grundläggande kunskaperna med beskrivningar. 

De fördelar som finns är också att de mer avancerade avsnitten i kursen utöver 
detta kan resultera i bättre måluppfyllelser. I förlängningen medför det sannolikt 
också högre omdömen i form av betyg som verkligen visar att eleverna har de 
kunskaper som dels betygen visar. Detta övertygar arbetsgivare att tillämpa dessa 
elevers kunskaper inom arbetsuppgifter som dessa kunskaper har stor betydelse 
och värde. 

Jag ser därför en framtidsutsikt i att den nya litteraturen som kommer att ges ut till 
kursen Kommunikationsnät 1 kommer att behandla detta inledande område på ett 
mer tydligt sätt och att detta resulterar i bättre framtidsutsikter och framförallt 
högre anställningsbarhet för eleverna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25  Hansson, Thomas, 2006 
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5. Diskussion 
 

Varför detta utbildningsmaterial skall användas i båda dessa kurser beror på att 
detta avsnitt behandlar just kabel-tv med allmän antennteknik, som ingår i den nya 
kursen. Denna är en av de flertalet ingående kursdelarna kring ämnet 
Kommunikationsnät 1. 

Jag är medveten om att kunskapsinventering kan tyckas vara ett lite luddigt 
begrepp, men att jag förklarar detta med att jag som pedagog och yrkeslärare 
behöver kartlägga elevernas läge kring de grundläggande kunskaperna. Detta ser 
enligt min mening att bli mer och mer betydelsefullt år efter år inom 
gymnasieskolan. 

Jag har en stor tilltro till att utvecklingen också med valet av undervisnings-
metoder också utvecklas mot att bli mer under interaktiva former, då vår 
gymnasieskola också centralt också utvecklas ditåt. Fördelen med detta tycker jag 
är att man även kan skapa förutsättningar för ytterligare utmaningar för de elever 
som har en hög eller tidig måluppfyllelse. 

 Jag är medveten om risken med att ett undervisningsmaterial kan bli allt för 
omfattande och snårigt och i så fall riskera att motarbeta sitt syfte. Samtidigt är 
min avsikt att erbjuda ett innehåll som kan användas med en tydlig progression, 
jag ser det därför en stor utmaning med att skapa en struktur i materialet som är 
överskådligt och anpassat. 
 
Frågan är då om detta undervisningsmaterial kommer att hjälpa eleverna med att 
de skall få en ökad förståelse kring grundbegreppen och därmed öka 
måluppfyllelsen? 
 
Jag är relativt övertygad om att de elever som skall starta kursen har motivationen 
att lära sig ämnet som sådant. De har dessutom de grunder i de tidigare ämnen 
som de undervisats i på grundskolan och gymnasieskolan. Villkoret är bara att 
dessa håller minst godkända omdömen. 

Denna förändring måste till för att eleverna skall nå sina examensmål med större 
tydlighet, beroende på att de nya kriterierna kring betygsstegen enligt mig är 
svårare att definiera. Orsaken är att GY-2011 nyss införts och att det ser ut att 
finnas en underlättande faktor med dessa och att man kan bedöma elevernas 
måluppfyllelser enligt en finare skala. 

Detta kommer förhoppningsvis att förhindra att eleverna riskerar att bli bedömda 
med en form av godtycklighet av läraren, detta på grund av att betygsstegen varit 
så pass få. Innebörden har varit att de till exempel nästan håller det högre 
betygssteget, men att det kriteriemässigt inte håller mellan de praktiska och 
teoretiska inslagen i kursen. 

 En fördel med att man skärper till innehållet i kurserna generellt, är att 
arbetsmarknaden ökar sina förväntningar på dessa elever. Förändringen är då att 
eleverna ses som mer kompletta för sitt yrkeskunnande i och med att de tar 
examen som yrkesutbildade. 
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Vad jag har kommit fram till under processen med framställandet av 
undervisningsmaterialet är att en kartläggning av kunskapsläget hos eleverna ser 
ut att vara nödvändig.  

Vinsten med detta arbete har därför varit att detta tillvägagångssätt är ett lämpligt 
sätt att kartlägga elevernas förkunskaper inom tekniska området. För övrigt med 
mitt genomförda arbete har nog tiden och planeringen varit den svåraste delen att 
klara av, men även detta har gett mig den kunskap som man måste ha framöver 
inom yrkeslärarens pedagogiska roll.  

 

6. Kritisk granskning 
När min idé uppkom till att göra detta utvecklingsarbete så var det beroende på ett 
flertal historiska faktorer som låg till grund för detta. Den främsta faktorn var att 
eleverna sett denna typ av kurs som ett mindre viktigt avsnitt att behärska. Även 
från skolans sida fanns inte intresset/förmågan att driva denna kurs med den 
kvalitet som arbetsmarknaden krävde. 

Då kände jag att tiden var inne för en förändring kring de teletekniska kurserna, 
mitt val har då fallit på den kurs som startar hösten 2012 som heter 
Kommunikationsnät 1. Denna kurs har mycket gemensamt med de tidigare 
kurserna jag undervisat i, men uttalat från skolverkets sida så är det ett krav att 
man skall skärpa till innehållet i kursen för att passa hela El & energiprogrammets 
examensmål. 

Mitt arbete med utvecklingsarbetet och undervisningsmaterialet har varit 
spännande och intressant, då jag haft de flesta förutsättningar klara för mig och 
tämligen målmedvetet kunnat arbeta fram ett bra kompletterande undervisnings-
material ur detta. 

Själva skrivandet av rapporten som jag skrivit, har jag genom att skriva loggbok 
kunna blickat tillbaka på och sett min process växa fram igenom hela kurstiden. 
Det svåraste i mitt arbete med framställandet av det kompletterande under-
visningsmaterialet var att förbereda eleverna inför visningen av detta och att de 
uppriktigt samtidigt skulle svara kring detta i enkätundersökningen. De yngre 
eleverna var dessutom inte förberedda på att de faktiskt skulle sitta och bli 
undervisade av detta undervisningsmaterial ett läsår senare. 

Resultatet som jag tycker visar sig rätt så tydligt, skapar en synnerligen bra 
förutsättning att åstadkomma en kvalitetshöjning av de kunskaper som eleverna 
skall ha med sig när de avslutar sin tid på vårt gymnasieprogram El & 
energiprogrammet. Dessutom är jag övertygad om att materialet som jag 
framställt är mer intressefångande för eleverna att arbeta kring än enbart den 
ordinarie litteraturen. 
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10. Bilaga 3    

Enkätfrågor avseende utvecklingsarbete beträffande kursen 
Kommunikationsnät 1: 
 

Följande frågor ställdes till elever i klasserna EC2EL samt EC3EL för 
möjliggöra det behov av uppgifter som behövdes för att värdera det nya 
utbildningsmaterialet: 
  

1.          Vilka förkunskaper har du kring de fysiska begreppen frekvens, spänning, ström?  

      Bra                                       Bättre                                           Sämre     

  

2. Vilka kunskaper har du kring de fyra räknesättens tillämpning? 

      Bra                                     Bättre                                             Sämre     

 

3.         Hur förklarande var texten i bildspelet? 

     Bra                                      Bättre                                             Sämre     

 

 4.        Var illustrationerna i bildspelet tydliga ur förklarande synpunkt? 

                     Ja                                               Nej        

 

5.        Tycker du är detta rätt nivå för en yrkes-ämneskurs att starta på? 

                    Ja                                               Nej        

 

6. Skulle detta kunna vara en bättre start på kursen än den tidigare uppstarten?  

                     Ja                                               Nej        

 
 
 
 
  


