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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till elever, handledare och personal på skolan där vi genomförde vår 
slutpraktik och vårt examensarbete. Vi hade nio mycket roliga, intressanta och lärorika veckor 
tillsammans med er alla.  
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare, Lisbeth Lindström, vid Luleå tekniska 
universitet som varit oss till stor hjälp med stöd och granskning av rapporten.  
 
Luleå, Juni 2003  
 
Conny Modig  
Linda Rantatalo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Abstrakt 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att pröva om ökat elevinflytande, vad gäller arbets- och 
examinationsformer, förändrade elevernas motivation, attityd och intresse för kärnämnet 
samhällskunskap. Undersökningen genomfördes under nio veckor i en klass bestående av 19 
elever från de yrkesförberedande programmen i gymnasiets årskurs två. För att avgöra om ett 
fritt val av arbets- och examinationsformer medförde några förändringar använde vi oss av två 
enkätundersökningar och intervjuer. Resultatet av undersökningen visade att elevernas 
motivation, attityd och intresse till ämnet under undersökningsperioden förändrades i en 
positiv riktning. Den förändringen kunde dock inte enbart förklaras av att eleverna beretts 
möjlighet att fritt välja arbets- och examinationsformer utan andra faktorer som en förändring 
av elevernas ordinarie studiesituation innebar påverkade också resultatet. Men även om 
resultaten i denna studie inte direkt beror på ett ökat elevinflytande så anser vi att detta är en 
modell som med träning är givande och motiverande för elever och lärare.  
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Bakgrund  
Inom yrkesprogrammen på gymnasieskolan tycks det råda en motsättning mellan karaktärs- 
och kärnämnena. Det kanske tydligaste och viktigaste exemplet på att det verkligen råder 
problem är de yrkesförberedande programmens syn på kärnämnena kontra karaktärsämnena. 
Elever som väljer något av yrkesprogrammen blir ofta besvikna över den stora andelen 
kärnämnen i utbildningarna (Skolverket, Reformering av gymnasieskolan 2000, s. 81). 
Undervisningen i kärnämnena upplevs av eleverna ofta som alltför abstrakt och teoretisk. 
Från lärarnas sida ser man bland annat problem med att för respektive kärnämne nå målen. 
Överhuvudtaget verkar fokuseringen bland alla inblandade parter vara koncentrerad mot 
problemen istället för möjligheterna vid undervisning i kärnämnena inom gymnasieskolans 
yrkesprogram.  
 
 
Inledning  
De iakttagelser som vi gjorde under vår första praktikperiod vid en gymnasieskola kunde 
bekräfta att elevernas huvudsakliga värderingsgrund av de olika ämnena i deras utbildning var 
den upplevda meningen eller betydelsen av själva ämnet (Skolverket, Reformering av 
gymnasieskolan 2000, s. 83). Vi har uppfattat det som om eleverna på de yrkesförberedande 
programmen inte anser att kärnämnena, däribland samhällskunskap, är meningsfulla, viktiga 
och intressanta, i alla fall jämfört med karaktärsämnen. Eleverna anser inte att de kommer att 
ha så stor nytta av kunskaper inom kärnämnena. För vår del, som blivande ämneslärare i 
samhällskunskap, är både Skolverkets rapport och våra egna erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda utbildningen i viss mån nedslående. Samtidigt är det också en verklig 
utmaning för den ger oss den övergripande frågeställningen för vårt eget utvecklingsarbete. 
Hur bedriva undervisning och examination i ett kärnämne såsom samhällskunskap på ett 
sådant sätt att elever vid gymnasieskolans yrkesprogram finner ämnet meningsfullt, viktigt, 
intressant och relevant? Inte då bara som en del i det valda programmet utan också för elevens 
egna personliga utveckling.  
 
Vi vill med detta utvecklingsarbete, som ska genomföras vid samma skola, undersöka om 
elevinflytande och demokratiska arbetsformer ger eleverna vid gymnasieskolans 
yrkesprogram en ökad motivation och ett ökat intresse för studier i kärnämnet 
samhällskunskap. Vår idé är att detta ska ske genom att eleverna utifrån en modell av 
metodisk introduktion av oss, får göra individuella val av arbets- och examinationsformer 
under ett block i samhällskunskapen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell av metodisk introduktion av ett block i samhällskunskap.  

Läroplan, Kursplan samt de Lokala     
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Enskilt och även klassvis ska eleven med hjälp av oss besluta om arbetsmetod och 
betygskriterier. Detta ska ske utifrån en inledande och djupgående introduktion av läroplanen, 
kärnämnets kursplan, skolans lokala arbetsplaner, samt blockets innehåll och betydelse för 
samhället och individen. Dessutom ska detta också vara enligt de fastställda betygskriteriernas 
tänkbara arbets- och examinationsformer.  
 
 
Definition av begreppet elevinflytande  
Begreppet elevinflytande har funnits länge. Det var 1946 års skolkommission som grundlade 
begreppet. Det finns många olika definitioner av elevinflytande. Skolkommittén har i SOU 
1996:22 beskrivit två olika sätt att se på elevinflytande och demokrati i skolan. Den första är 
en formalistisk syn som innebär att man fokuserar på de beslutande organen där det viktiga är 
åtskillnaden mellan demokrati som en individuell, respektive kollektiv process. Den andra 
funktionella synen skiljer på demokrati som form och som innehåll. Förhållningssättet lägger 
tyngdpunkten på den verkliga möjligheten för människor att utöva inflytande.  
 
Elevorganisationen, Elevförbundet (Tägtström 1995, enligt Wiklund 1998, s. 33), använder 
tre begrepp gällande elevernas möjligheter att påverka skolans verksamhet: inflytande, 
delaktighet och makt. Med ”inflytande” menas att eleverna har en chans att påverka men att 
de vanligast inte tillfrågas medan de fortfarande har en verklig möjlighet att påverka beslutet. 
Begreppet ”delaktighet” står däremot för att eleverna får vara med och påverka under hela 
beslutsprocessen. Då elevernas synpunkter väger tyngst och är det som är avgörande 
definierar organisationen detta som ”makt”. Dessa begrepp utgör olika nivåer av inflytande. 
Det man sedan måste ta ställning till är i vilka sammanhang de olika nivåerna ska tillämpas. 
Elevorganisationen lägger stor vikt vid att eleverna ska inflytande över sin undervisning:  
 

En demokratisk skola ger den enskilde eleven makt över den egna kunskapsprocessen. Den gör 
eleverna delaktiga i uppläggningen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen (Tägtström 
1995, enligt Wiklund 1998, s. 35).  

 
Tillsammans med Lärarförbundet har elevorganisationen gett ut skriften ”Vår syn på 
elevinflytande”. Även här poängteras vikten av att eleverna ska kunna vara med och påverka 
undervisningsprocessen:  
 

Viktigare än klassråd, skolkonferenser och andra samrådsorgan är att eleverna får ökat inflytande i 
klassrummet, i det dagliga arbetet… Det inflytande och det gensvar eleverna får för sina synpunkter i 
undervisningen betyder mycket för deras självkänsla och demokratiska utveckling (Tägtström 1995, 
enligt Wiklund 1998, s. 35).  

 
 
Förankring i styrdokumenten  
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, fastslår att själva grunden för det offentliga 
skolväsendet är att ”verksamheten i skolan skall utformas i överenskommelse med 
grundläggande demokratiska värderingar” (Lärarförbundet 2001, s. 9 och 37). Vidare står det 
att ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” 
(Lärarförbundet, 2001 s. 10 och 38). Ett av kraven på en lärare är det absolut nödvändiga att 
ens pedagogiska arbete är väl förankrat i skolans olika styrdokument. Finns det då stöd i 
styrdokumenten för vårt utvecklingsarbete att genom olika arbetsformer och 
examinationsformer ge eleverna mer inflytande för att öka deras motivation och intresset för 
ämnet? Finns det i dokumenten stöd för vår vilja att också ge eleverna en förståelse för ämnet 
samhällskunskaps roll inom deras respektive program? Är det något i skolans olika 
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styrdokument som motsäger vårt mål med att försöka ge eleverna en förståelse för kärnämnet 
samhällskunskap och dess betydelse för deras egen individuella utveckling samt deras 
framtida roll i samhället?  
 
Skollagen tar upp frågan om elevernas rätt att påverka sin undervisning. Skollagen fastslår 
bland annat att: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras undervisning utformas” 
(Lärarförbundet 2001, s. 75). Enligt skollagen har också all personal inom skolan ett ansvar 
att verka för demokratiska arbetsformer. Nedanstående citat är hämtat från Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94, och sammanfattar på ett bra sätt kärnan med vårt arbete:  
 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja 
att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas möjlighet att utöva inflytande på 
undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens 
mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har (Lärarförbundet 
2001, s. 38).  

 
Lpf 94 innehåller vidare bindande föreskrifter samt anger även mål, värden och riktlinjer för 
gymnasieverksamheten. För varje enskilt gymnasieprogram finns det övergripande mål som är 
fastställda av regeringen, så kallade programmål. I Lpf 94 står det mycket om elevernas rätt till 
inflytande över den egna undervisningen. Nedan följer ett urval av citat från läroplanen för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94, som ger stöd för vårt arbete: 
 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. /---/ Eleverna skall i skolan få 
utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra (Lärarförbundet 2001, s. 39).  
 
Skolan skall sträva mot att varje elev: tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan 
bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna 
(Lärarförbundet 2001, s. 48).  
 
För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och 
arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder (Lärarförbundet 2001, s. 40).  
 
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. 
Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som 
former skall vara viktiga principer i utbildningen (Lärarförbundet 2001, s. 46).  
 
Lärarens skall låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna 
utvärdera undervisningen (Lärarförbundet 2001, s. 47). 

 
Det råder ingen tvekan om att det är av stor betydelse att eleverna ges inflytande. De ska 
kunna vara med och påverka. Eleverna ska utveckla förmågan och viljan att ta eget ansvar och 
initiativ. Den stora frågan för oss och vårt utvecklingsarbete är inte elevinflytande i sig utan 
om ett ökat elevinflytande, gällande undervisningsformer, kan bidra till att öka elevernas 
motivation för ett visst ämne. Vi vill försöka få eleverna att utveckla en större förståelse för 
att kunskap är av stor betydelse för deras egen utveckling. Hela momentet kommer att 
genomföras utifrån elevernas egna val. Vår förhoppning är att de ska förstå betydelsen av 
kunskaper inom kärnämnet samhällskunskap. Därigenom kan vi öka deras intresse för ämnet. 
Nästa citat är också hämtat ut Lpf 94 och handlar om just detta:  
 

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 
personlig utveckling (Lärarförbundet 2001, s. 40).  
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I kursplanerna finns mål om vad eleven skall ha lärt sig efter varje kurs och betygskriterier. 
Kursplanerna och dess mål är formellt underordnade programmålen. Enligt kursplan för 
Samhällskunskap A är följande målen som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
(Skolverket 2003):  
 

• ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 
demokratiskt arbetssätt,  

• kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har 
format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella 
samhället,  

• kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som 
framtida perspektiv,  

• kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor,  
• kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor,  
• känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar 

och ställningstaganden formas. 
 
Våra tankar kring elevinflytande kan förankras i betygskriterierna för ämnet samhällskunskap, 
i vilka man bland annat framhåller följande (Skolverket 2003):  
 

• För kriteriet för betyget Godkänd, att eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta 
från olika källor samt att eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och 
värderingar uppstår och formas i samhället. 

• För kriterier för betyget Väl godkänd, att eleven analyserar och värderar 
samhällsfrågor ur olika perspektiv, värderar olika källor samt använder någon 
samhällsvetenskaplig metod och analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv. 

• För kriterier för betyget Mycket väl godkänd, att eleven drar slutsatser och föreslår 
lösningar på olika samhällsfrågor och arbetar med olika typer av material, bedömer 
tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till 
fakta, tolkningar och värderingar.  

 
Barnkonventionen är en av de fyra internationella överenskommelser som ligger till grund för 
läroplanerna. I konventionen finns det artiklar som behandlar ”Barns rätt till medinflytande 
och respekt, rätt att göra sin stämma hörd och få sin vilja respekterad…” (Skolverket, 
Överenskommet! 2000, s. 60).  
 
I den för kommunen gällande lokala barn och utbildningsplanen finns olika inriktningsmål 
samt effektmål uppställda. Under rubriken delaktighet återfinns bland annat inriktningsmålet 
om elevernas rätt till reellt inflytande över och medansvar för sin utbildning och den egna 
arbetsmiljön. Effektmålen innehåller bland annat en skrivning om att eleverna dagligen ska 
uppleva att de har inflytande över sin egen inlärning och skolans planering. Gymnasieskolan 
har i sin tur anpassat nämndens mål till mät- och uppföljningsbara mål specifikt utformad för 
deras verksamhet.  
 
Till sist vill vi hänvisa till de yrkesetiska principerna, vilka råder lärare att sätta eleverna och 
deras lärande i centrum. Diskussionen bör utgå från eleverna själva och deras funderingar 
kring blockets innehåll och det gemensamma materialet. Valet av material skall ske utifrån 
elevernas befintliga kunskaper och erfarenheter (Lärarförbundet 2001, s. 129). I olika 
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styrdokument från Skollagen till Lärarens yrkesetik belyses alltså elevernas rätt till inflytande 
och ansvar i skolverksamheten.  
 
 
Teorier och tidigare forskning 
Teorier är praktiska verktyg som förenklar en komplicerad verklighet genom att fokusera på 
en del av alla tänkbara faktorer som har betydelse för problemet man försöker förstå. Teorin 
är kort sagt det instrument med vilken man betraktar problemet. Den teori som anser att 
kunskapen är att betrakta som överförbar kallas den materiella. De som förespråkar den 
materiella teorin strävar efter att få eleverna att reproducera konkreta former av kunskap som 
skola och lärare bestämmer (Arfwedsson 1991, s. 146 ff). Kort sagt, desto duktigare eleven 
är att återge det som blivit utlärt och det som står i boken, desto högre blir betygen. Idag 
har tankarna om ungdomars inlärningsförmåga förändrats. Det anses inte längre korrekt 
att ungdomar måste ledas av vuxna och få alla fakta rätt presenterade. Den materiella teorin 
betraktar innehållet i undervisningen och dess förmedling till eleverna som utbildningens 
centrala mål. Undervisningen underlättas om eleven är följsam och flitig (Arfwedsson 1991, 
s. 152). Dock finns risken att elevens egen initiativförmåga begränsas. Arfwedson (1991, s. 
153) skriver att många förespråkare för denna form av undervisning menar att den inre 
tankeverksamhet utvecklas när de lyssnar på det läraren förmedlar. Det är alltså innehållet 
i det förmedlade och överföringen av kunskapen som är det centrala i den materiella 
teorin.  
 
Den formella teorin intar en motsatsposition till den materiella teorin. I den formella teorin 
intar undervisningsinnehållet en underordnad ställning i förhållande till eleven och dess 
aktiviteter (Arfwedsson 1991, s. 153). Eleven står i centrum, i denna teori är elevaktiviteten 
det centrala. Eleven ska till stora delar lära sig genom en självlärningsprocess. Eleverna ska 
vara kunskapssökande och inte endast reproducera den kunskap som för dem blivit 
presenterad. Eftersom eleven förväntas producera sin egen kunskap förutsätts en mer aktiv 
elevroll. Lärarens och skolans uppgift blir, enligt den formella teorin, att aktivera elevens 
skapar- och tankeaktivitet. Detta ska, enligt den formella teorin, resultera i en process där 
eleven måste ta egna initiativ genom att tänka och arbeta självständigt. Den formella teorin 
har en stark tilltro på människan och dess förmåga (Arfwedson 1991, s. 156).  
 
John Deweys tankar har starkt påverkat den svenska pedagogiken. Det kända begreppet 
”learning by doing” myntades av honom (Stensmo 1994, s. 185). Han förespråkade en 
aktivitetspedagogik där teori och praktik, reflektion och handling hänger ihop. För att 
eleverna ska kunna ta till sig ny kunskap måste de se nyttan av dem, de måste ha en koppling 
till verkligheten. De bästa arbetssättet, enligt Dewey, är att eleverna arbetar sökande och att de 
därigenom påverkar sin egen inlärning. Många aktuella pedagogiska metoder som till 
exempel temaarbete, problembaserad inlärning och projektarbete har utmynnat från Deweys 
tankar och syn på lärprocessen.  
 
Flera av Deweys idéer har haft betydelse för våra svenska läroplaner och styrdokument 
(Alexandersson, 2000). Enligt Dewey är skolans främsta uppgift att lära eleverna demokrati, 
vilket görs bland annat genom att skolan själv utövar demokrati (Stensmo 1994, s. 183 ff). 
Demokrati leder till att alla bidrar till att skapa de värden som gör att vi kan leva tillsammans. 
För att detta ska kunna ske krävs interaktion och en bra kommunikation. Utbildningen måste 
vara framåtriktad för att en demokrati ska kunna utvecklas. Precis som samhället blir 
utbildningen förändrings- och förnyelseinriktad. Skolan ska vara öppen mot samhället och 
eleverna ska få insikt i vad demokrati innebär. Detta kan, enligt Dewey, ske genom att 
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eleverna är med i samhällets sociala och kulturella aktiviteter och genom att man i skolan 
tillämpar demokrati gällande skolarbetet. Dessa tankar kallar vi idag för elevinflytande 
(Alexandersson, 2000).  
 
Pedagogen Lev Vygotskij utvecklade en vetenskaplig metod med en holistisk syn på 
människan, det vill säga människan är en helhet, summan av alla sina olika delar (Jerlang 
2001, s. 280). När Vygotskij studerade mänskligt handlande studerade han det i ett mönster 
där individen först och främst hade ett mål med sitt handlande. För att uppnå detta mål krävs 
en viss form av aktivitet eller medel, genom aktiviteten når slutligen individen ett resultat 
(Jerlang 2001, s. 277). Vygotskij lade tonvikten på utforskande av de processer som låg 
bakom medlet och aktiviteterna som användes för att nå resultatet. Resultatet var ingen 
isolerad företeelse menade han, det måste alltid analyseras i samband med målen och 
resultaten. Vygotskij menade att fokus skulle ligga på hela individen inte endast en del av 
den. Människan skulle studeras i sin sociala och samhälliga kontext. Människan var en 
socialvarelse som lever i en social människovärld och utvecklas genom att hon konfronteras 
med andra människor. Människorna betraktas som skapande kulturvarelser som aktivt kan 
gripa in och påverka sin omgivning och den kulturella kontext som de lever i (Jerlang 
2001, s. 278).  
 
För Vygotskij var den centrala tanken att eleverna utvecklas i det sociala samarbetet. Den 
sociala utvecklingen hjälper den individuella utvecklingen och språket har då en 
nyckelroll för den individuella utvecklingen. Genom den verbala kommunikationen, 
individens sociala interaktion med omgivningen, bereds individen möjligheten att utveckla en 
högre grad av individualisering. Detta, menade Vygotskij, skedde genom det sociala 
samspelet mellan individen och den omgivning som individen levde i. Vygotskij ger språket 
en central roll. Språket utgör i sin helhet människans verkliga medvetande (Jerlang 2001, s. 
287).  
 
Människan utvecklas genom att träffa andra människor, studera deras beteende, lyssna på 
deras språk och iaktta deras arbete. När den enskilda individen tar till sig från andra 
individers beteenden utvecklas hon allt mer i ett socialt samspel. Vygotskij menade att den 
sociala kontakten med andra var oerhört viktig. Människans medvetande formas och utvecklas 
genom praktiskt handlande (Jerlang 2001, s. 287). Samspelstanken i undervisningen var 
central för Vygotskij. Han ansåg att alla former av psykiskt liv utvecklas i det sociala och 
mänskliga samspelet. Språket förmedlar de utvecklade erfarenheterna.  
 
Vygotskij sade också att ”... det som barnet kan utföra idag i en samarbetssituation kan 
det utföra självständigt i morgon” (Jerlang 2001, s. 288). Vidare menade han att vi formas i 
den sociala interaktionen med vår miljö och med andra människor. Språket är det viktigaste 
instrumentet för kommunikation och lärande. Han såg kamraternas eventuella 
utlärningspotential som mycket intressant. Ett barn som vet mer kan hjälpa ett annat som vet 
mindre. Elevsamarbete där starkare elever ska kunna hjälpa svagare uppmuntras. Arbete i 
grupp ska på så sätt utveckla barns förståelse.  
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Själv 
förverkligande: 

Behov av att uttrycka 
sig själv, vara skapande 

Personlighetsutveckling: 
Kunskap, estetisk upplevelse, 
Problemlösning, utforskning 

 
Besvarande av frågorna: Vem är jag, 

vad kan jag, Hur fungerar jag tillsammans med andra? 
 

Sociala behov: Accepterande och status, kontakt, 
behovet av att tillhöra sociala sammanhang med mera 

 
Fysiologiska behov: Upprätthållande och försvar av organismen 

 
 
Figur 4. Abraham Maslows motivationspyramid (Jerlang 2001, s. 217). 
 
Abraham Maslow menade att behov och motivation hör ihop (Jerlang 2001, s. 216). Det 
aktuella behovet hos en människa motiverar till en speciell handling. Motivationspyramiden, 
ovan, förklaras enligt följande: Först av allt måste de fysiologiska behoven vara tillfredsställda, till 
exempel mat och andning, innan man kan ta till sig nästa nivå i pyramiden vilken även den måste 
tillfredsställas innan nästa nivå kan nås och så vidare. Alla behov i pyramiden anses vara 
viktiga då de är drivkraften i varje individs utveckling (Jerlang 2001, s. 218).  
 
En viktig förutsättning för lärande är motivation. För att eleverna ska känna motivation krävs 
att de inser nyttan och relevansen av kunskaperna. Undersökningar visar att positiva känslor 
ökar motivationen. Då eleverna får känna sig delaktiga ökar engagemanget och intresset. Att 
eleverna får vara med och sätta upp mål, välja arbetsmetoder och utvärdera är också viktiga 
motivationsfaktorer. En bra metod är att undervisningen läggs upp så att eleverna ser deras 
framsteg. Läraren har en viktig roll när det gäller att öka motivationen bland eleverna. Man 
måste läsa av varje situation och anpassa undervisningen. Det är av betydelse att redan från 
starten försöka skapa positiva attityder. Om eleverna känner att ämnet kan bli intressant och 
att de har möjligheten till att klara av momentet ökar också deras motivation. Det är viktigt att 
lyssna till elevernas behov och förväntningar av momentet och försöka tillgodose dem. Om 
eleverna ser värdet av kunskaperna, att de kommer att ha nytta av dem, ökar motivationen 
(Hedin & Svensson 1997, s. 42 ff). 
 
I de situationer då eleverna känner att deras åsikter och behov sätts i centrum ökar deras 
engagemang. Delaktighet gällande målformuleringar och arbetsmetoder gynnar både 
motivation och bestående kunskaper. Det är betydelsefullt att i så hög grad som möjligt låta 
eleverna vara med och påverka mål, undervisningssätt och examinationsformer (Hedin & 
Svensson 1997, s. 49).  
 
I nedanstående modell åskådliggörs tre viktiga förhållanden för att öka motivationen hos 
eleverna. Det handlar om Behov av kunskap, att eleverna ser nyttan av kunskaperna genom att 
de exempelvis får vara med och ställa upp mål. Inflytande handlar om att eleverna ska ges 
tillfälle att kunna vara med och bestämma över undervisningsmetoder och upplägg. Lagom 
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kravnivå är viktigt för att eleverna ska få en chans att se sina framsteg genom att de får 
återkoppling från läraren eller genom att de väljer ett annorlunda, utmanande innehåll eller 
sätt att arbeta på.  
 
               Behov av kunskap                Inflytande             Lagom kravnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Motivationsmodell med ”vilja” i centrum (Hedin & Svensson 1997, s. 70).  
 
Alla elever har en motivation att lära sig. Det handlar i grunden om att man inte kan överleva 
om man inte tillägnar sig nya kunskaper (Jensen 1996). På olika sätt kan vi i vår framtida roll 
som lärare väcka elevernas egen inre motivation. Det viktigaste av allt är flexibilitet eftersom 
alla människor är olika, ingenting fungerar varje gång. Eleverna blir mer motiverade om de 
får mer inflytande över innehåll och processer i inlärningen. Speciellt viktigt för motivationen 
är att de får mer att säga till om gällande inlärningsaktiviteterna. Eleverna måste få chansen 
att integrera sina utvecklingsmål med de pedagogiska mål som skolan har (Jensen 1996, s. 
328). Det finns många olika sätt att få igång inlärningsprocessen, hjälpa eleverna att finna sin 
motivation. En sak som Jensen poängterar är att eleverna får möjlighet att bestämma hur de 
ska lära sig ett ämne: när, tillsammans med vem och hur ämnet ska examineras. Att elevernas 
ges valmöjligheter och chansen att tänka kreativt minskar stressen och fokus läggs på det 
eleverna vill göra och lära sig.  
 
I boken Motivation i klassrummet beskriver William Glasser den så kallade motivationsteorin. 
Enligt honom finns det fem grundläggande behov som eleverna bär med sig och som de 
försöker tillfredsställa  
 

• Kärlek:     Eleverna vill känna sig omtyckta och accepterade.  
• Oberoende:  De behöver få känna frihet och känna att de kan fatta egna beslut.  
• Glädje :    Eleverna vill och behöver känna glädje.  
• Trygghet:   De måste känna att deras omvärld är trygg.  
• Makt:      Eleverna vill ha något att säga till om i frågor som rör deras liv.  

 
Andelen nöjda och delaktiga elever skulle öka om vi kan anpassa arbetssätt och bemötandet 
av eleverna så att dessa behov uppfylls. Glasser menar att lärarrollen måste förändras och att 
nya arbetssätt där eleverna ges mer inflytande måste prövas för att öka motivationen till 
inlärning hos varje elev (Glasser 1996).  
 

 
VILJA 

 
KUNNA 

 
GÖRA 

 
FÖRSTÅ 
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”Inflytande är viktigt för lusten att lära” (Skolverket 1999, s. 10). Citatet är hämtat från 
Skolverkets rapport Skola i utveckling - Inflytandets villkor. Rapporten är en utvärdering av 
270 skolors arbete kring elevinflytande. I rapporten slås det fast att elevinflytande främjar 
lärande. Många lärare poängterar kopplingen mellan ansvar och inflytande. Om eleverna ges 
inflytande tar de också ett större ansvar (Skolverket 1999, s. 13). Det är viktigt att eleverna 
förstår att de lär sig för sin egen skull. Även här påpekas att om eleverna får inflytande över 
sitt lärande uppfattar de studierna som roligare och de får lust att lära sig mer.  
 
Viktiga delar i processen är att planera arbetets upplägg men också frågor rörande vilka 
kunskapsmål som eleverna ska uppnå. Utvärdering av arbetet är en annan viktig del. Ett bra 
samarbete mellan eleven och läraren är en förutsättning när lärandet utgår ifrån eleven. Det 
handlar mycket om att hitta nya former för skolorna att utveckla undervisningen. Olika 
undersökningar rörande elevinflytande gjorda från 1970-talet pekar på att elevinflytande inom 
gymnasieskolorna inte har ökat (Wiklund 1998). Detta trots att betydelsen av elevinflytande 
poängterats. Det brister framförallt i det informella inflytandet, att eleverna får vara med och 
påverka det som rör själv undervisningen, trots att det är det som eleverna prioriterar högst 
(SOU 1996:22). Skolkommittén framhåller tre viktiga motiv för elevinflytande: 
 

• Elever skall ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet.  
• Elever skall ha inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra 

demokratiska medborgare.  
• Elever skall ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande, 

(SOU 1996:22, s. 21).  
 
Enligt Skolkommittén är skolans viktigaste uppdrag att fostra eleverna till att fungera i ett 
demokratiskt samhälle. Det handlar till stor del om elevernas rättigheter att vara med och 
besluta om frågor rörande deras utbildnings- och studiesituation. Skolan ska ge möjligheter 
för eleverna att förstå sin egen läroprocess genom att se till att varje elev är trygg i sig själv 
och utvecklar förmågan att ta egna beslut.  
 
Elevorganisationen framför olika skäl till varför eleverna ska ges inflytande över vardagen i 
skolorna. Ett av skälen är att eleverna kan ta till sig undervisningen bättre om de själva får 
vara med och påverka och känna sig delaktiga i undervisningen. Även tidigare forskning 
framhåller att inlärningen går lättare och snabbare om eleverna känner sig delaktiga. Ökat 
elevinflytande medför även att eleverna utvecklar samarbetsförmåga, konstruktivt och kritiskt 
tänkande, organisationsförmåga, bättre förståelse för andra människor, etcetera. Eleverna lär 
sig bäst demokrati genom att själva uppleva det. Genom att skolorna följer läroplanernas mål 
gällande medinflytande och ansvar kan eleverna lära sig demokrati under skolgången 
(Wiklund 1998).  
 
Olika attitydundersökningar gjorda av Skolverket visar på att eleverna vill vara med och 
påverka. Undersökningarna har omfattat olika områden: undervisningens uppläggning och 
innehåll, val av läromedel och arbetssätt i klassrummet, skolans fysiska miljö, 
schemaläggning, skolans normer och regler, skolans resurser och lärare. Mer än hälften av 
eleverna uttrycker en vilja om att få större inflytande inom dessa områden. Eleverna tror att 
skolmiljön blir bättre för dem om de själva får vara med och bestämma. Undersökningarna 
har gjorts utifrån olika bakgrundsfaktorer. De två faktorer som visade sig ha betydelse var kön 
och studiemotivation. Tjejer visade sig vara mer positivt inställda till elevinflytande. Även de 
elever som hade planer på att fortsätta sina studier efter gymnasiet var i högre utsträckning 
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mer positivt inställda. De flesta håller med om att elevinflytande är något bra och att skolan 
blir bättre när man samarbetar.  
 
Det är en betydligt färre andel som ser möjligheter att verkligen förändra vardagen i skolan 
(Skolverket, Ung i demokratin 2001). Det högst prioriterade områdena från elevernas sida när 
det gäller delaktighet är viljan att vara med och påverka arbetssätt. Andra områden där en hög 
andel av eleverna vill vara med och påverka är vad man får lära sig i olika ämnen samt läxor 
och prov. Områden som eleverna inte upplever så viktiga att vara med och påverka är 
skolmiljön, normer och regler i skolan samt vilka läromedel som ska användas, där har inte 
heller eleverna lika mycket att säga till om (Skolverket, Attityder till skolan 2000 2001).  
 
Enligt våra läroplaner ska elevernas eget ansvar och inflytande öka med barnens eller 
ungdomarnas ålder. Flertalet undersökningar (Ferm 1993) visar att detta inte verkar fungera i 
praktiken. Tvärtom påvisas att ungdomarnas chanser till inflytande minskar med deras ålder. 
 

INFLYTANDEGRAD 
  
 
 
 
 

                Förskolan 
 
                    Lågstadiet 
 
                        Mellanstadiet 
 
                            Högstadiet 
 
                               Gymnasiet 
 
 
 
 
                                        ÅLDER 

Figur 2. Undersökningar i den svenska skolan visar att ju äldre eleverna blir desto mindre får 
de att säga till om (Ferm 1993:7).  

 
Detta går emot det faktum att vi människor är gjorda för att vara aktiva det vill säga att vara 
konstruktiva, skapande och delaktiga. Skolan har en viktig roll i att få eleverna att bli väl 
fungerande demokratiska medborgare (Ferm 1993, s. 8). Finns det något bättre sätt att lära 
dem detta än att låta skolan i sig vara en demokratisk institution? Många menar att de elever 
som känner att de kan vara med och påverka också tar till vara på sina personliga resurser på 
ett bättre sätt. Tidigare forskning visar att när eleverna ges mer inflytande över innehållet, 
utförandet och utvärderingen så ökar också deras intresse av att lära sig. Skolgången blir 
roligare när de känner att alla får vara med och påverka, alla får känna sig behövda (Ferm 
1993, s. 114).  
 
Genom att eleverna får ta större ansvar över undervisningen visar de ett större engagemang. 
Detta visar på att vi människor har ett behov att tänka själv, utforma idéer och därefter pröva 
dem (Ferm 1993, s. 117). De positiva effekterna av ett ökat elevinflytande sträcker sig även 
utanför skolan. Många föräldrar berättar att eleverna även tar mer initiativ hemma i 
vardagssituationer när det gäller att kommunicera med andra människor, skaffa information 
och ta större ansvar.  
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Vygotskij menade att varje individ har ett mål med sitt handlande. Det sociala samspelet är 
mycket viktigt för elevernas utveckling. Han förespråkade arbete i grupp där starkare elever 
ska hjälpa svagare. På så sätt, menade han, utvecklas barns förståelse. Maslow menade i sin 
tur att behov och motivation hör ihop. Hans motivationspyramid illustrerar synsättet att vissa 
behov måste vara tillfredsställda innan man kan nå upp till en nivå där man kan hitta en inre 
motivation. Det finns många olika motivationsteorier. Grundläggande är att alla slår fast att 
motivation är en viktig förutsättning för lärande. I de fall där eleverna känner att de har 
inflytande ökar också deras intresse och engagemang. Forskning visar tyvärr på att elevernas 
chanser till inflytande minskar med deras ålder trots att elevinflytande har visat sig medföra 
många positiva effekter.  
 
 
 
 
Syfte  
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att pröva om ökat elevinflytande, vad gäller arbets- och 
examinationsformer, förändrar elevernas intresse, motivation och attityd för kärnämnet 
samhällskunskap.  
 
 
 
 
Avgränsningar och begränsningar  
Vår rapport avgränsar sig i tiden till en sexveckorsperiod under 2003 samt i storlek till en 
klass i gymnasieskolans kärnämne samhällskunskap A. Rapporten begränsar sig genom att se 
på inflytande som en motivationsfaktor. Rapporten begränsar sig vidare genom att 
undersökningens empirirska del avser elevernas aktiviteter i skol- och klassrumsmiljö.  
 
 
 
 
Metod  
För att kunna koppla samman teorin med verkligheten behöver en metod användas. De finns i 
huvudsak två metodiska utgångspunkter för att se på kopplingen mellan teori och verklighet. 
Den första metoden utgår från en teoretisk bild, drar slutsatser om företeelser för att sedan 
jämföra dessa mot verkligheten. Det kallas för en deduktiv metodansats. Den andra metoden 
utgår från verkligheten, utifrån verkligheten dras slutsatser som sedan formuleras i en egen 
teori. Den metodansatsen brukar benämnas induktiv. Kanske kan man enklast sammanfatta 
dessa två ansatser genom att se på metodvalet som antingen en form av bevisning eller en 
form av upptäckt, deduktiv eller induktiv metod (Patel & Davidsson 1994).  
 
Kvantitativa och kvalitativa metoder är de två metodiska ”angreppssätt” som man brukar 
skilja på inom samhällsvetenskaperna. Metodvalet bör utgå från de frågeställningar som 
ska undersökas, hur man uppfattar undersökningsämnet, vem eller vad som ska undersökas 
och undersökningens syfte. Därmed kan inte metod väljas utan att ta hänsyn till det studerade 
ämnet. Vi har i vårt arbete tänkt använda oss av en kombination av bägge metoderna. 
Inledningsvis vill vi skapa oss en generell bild av elevernas intresse, motivation och attityd 
till kärnämnet samhällskunskap. Detta uppnås bäst genom ett kvantitativt angreppssätt, det 
vill säga av en enkät.  
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För att kunna förklara och redovisa vilka eventuella effekter elevernas egna val av 
arbetsmetoder och examinationsformer har haft på en förändring av synen på 
samhällskunskap lämpar sig ett kvalitativt angreppssätt bättre. Kvalitativ metod kan då ses 
som ett samlingsbegrepp för ett antal olika tekniker (Holme & Solvang 1997, s. 91): direkt 
observation, deltagande observation, informant- och respondentintervju samt analys av källor. 
I vår undersökning vill vi genom intervjuer försöka få en djupare förståelse för problematiken 
men även försöka sätta oss in i elevernas situation och se skolan, dess arbetssätt och 
värderingsmodeller utifrån deras perspektiv.  
 
 
Plan för undersökning, genomförande, bearbetning, analyser 
Det egentliga utvecklingsarbetet genomfördes under en period av sex veckor i samband med 
vår tredje verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Den praktiken gjordes under nio veckor vid 
samma skola och i samma klasser som vid den första VFUn på fyra veckor. Det är svårt att 
värdera fördelen med att kunna genomföra utvecklingsarbetet tillsammans med en klass som 
man tidigare verkat i, men det finns klara tidsvinster att göra i och med att man redan har en 
grundläggande kännedom om eleverna i klassen, deras personligheter, kunskaper och 
färdigheter. De ämnesblock i samhällskunskapen som skulle behandlas under den här 
perioden var kallat ”Omvärlden”. Det blockets ämnesinnehåll är bland annat EU, 
världspolitiska frågor samt befolknings- och miljöproblem. I samråd med ämnesläraren 
överläts totalansvaret för detta ämnesblock till oss, med full frihet att planera, genomföra och 
utvärdera undervisningstillfällena. Tidsplanen för undersökningen kunde således 
sammanfattas enligt följande; 
 
Tabell 1. Vår tidplan för utvecklingsarbetet.  

 
Som en inledning till vårt utvecklingsarbete ville vi först och främst återskapa den kontakt vi 
fick med eleverna under den första perioden av den verksamhetsförlagda utbildningen. Vår 
tanke var att ge både eleverna och oss en period av acklimatisering. Den första veckan (v 4) 
var planerad att innehålla en ”nyintroduktion” av oss och ge eleverna information om det 
tänkta utvecklingsarbetet som skulle genomföras i klassen samt, det viktigaste, att få deras 
tillåtelse att göra det. Lektionspassen i övrigt under vecka 4 vara för vår del tänkta att enbart 
utgöras av ett deltagande i det pågående arbetet i klassen. Vår plan för vecka 5 var att under 
Pass A presentera det kommande blocket, ”Omvärlden”, innehållsmässigt samt att till 
samtliga elever ge inledande anvisningar (bilaga 1) för det egna arbetet, individuellt eller i 
grupp. Tanken var att ge eleverna tid och möjligheter att tänka över det kommande momentet. 
Det definitiva innehållet i valet av elevernas egna arbeten planerade vi att bestämma under 

Tidplan
v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13

Pass A Nyintro av oss Deltar i PASS 2 PASS 4 PASS 6 PASS 8 Lov PASS 10 RESERVPASS RESERVPASS

80 min Presentation klassen Momentets Val av eget Eget arbete Eget arbete Redovisningar

av vårt ut- Presentation innehåll. område; Examination

vecklingsarbete av innehållet Hur arbeta? arbetsformer, Intervjuer

Deltar i i nästa Betygskriterier? redovisning,

klassen moment Loggboken? examination.

"Omvärlden" FASTSTÄLLS

Pass B Deltar i PASS 1 PASS 3 PASS 5 PASS 7 PASS 9 Lov PASS 11 RESERVPASS RESERVPASS

80 min klassen Enkät 1 Val av eget Eget arbete Eget arbete Eget arbete Redovisningar

Klassdiskussion: område; Redovisningar Examination

Varför sh? arbetsformer, Examination Intervjuer

Varför detta redovisning, Intervjuer Enkät 2

moment? examination.
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vecka 6 och 7. Det egentliga utvecklingsarbetet var tänkt att starta under vecka fem (Pass 1) 
genom att den inledande enkäten, Enkät 1 (bilaga 2), skulle delas ut. Efter den inledande 
enkäten skulle sedan en övergripande diskussion med eleverna om själva syftet med ämnet 
samhällskunskap ta vid, vad och varför ska man lära sig detta? Vi ville i detta läge 
tillsammans med eleverna översätta kursmålet så att eleverna verkligen skulle förstå 
innebörden av målet och samt dess koppling till de övergripande programmålen. Till pass 2 
(vecka 6) inplanerades att gemensamt med eleverna bestämma vilka betygskriterier som 
skulle gälla för detta moment. Tanken med vårt arbete var att varje elev skulle veta och vara 
överens med oss om vilka betygskriterier som skulle gälla just för detta moment. Avsikten var 
också att i samband med denna inledning introducera, presentera och förklara de olika arbets- 
och examinationsformerna som eleverna sedan kunde välja mellan för deras egna arbeten.  
 
Grundtanken med hela vårt utvecklingsarbete var att eleverna i en så hög grad som möjligt 
själva skulle få vara med och bestämma. För att kontinuerligt kunna följa elevernas arbete 
introducerades även en enkel loggbok (bilaga 3). För vår egen del skulle sammanfattningar av 
respektive pass göras och dokumenteras. Elevernas val av fördjupningsämne, arbetsmetod och 
redovisningsform skulle tillsammans med oss bestämmas och dokumenteras skriftligen. I 
detta läge skulle vår tänkta roll som handledare vara att genom samtal med respektive elev 
komma med förslag och idéer på tänkbara vägar för elevernas fortsatta arbete. Den tänkta 
planeringen för fortsättningen av vårt arbete utgjordes sedan av ett flertal pass där eleverna 
arbetade med sina egna val. Utvecklingsarbetet skulle sedan avslutas med att eleverna på det 
eget valda sättet redovisade sina arbeten och kunskaper under veckorna 9 och 11 samtidigt 
som intervjuer av respektive elev skulle ske utifrån en intervjuguide (bilaga 4). Vårt arbete i 
klassmiljön skulle sedan rundas av med en uppföljande enkät, Enkät 2 (bilaga 5), under vecka 
11. Veckorna 12 och 13 utgjorde inplanerad reservtid. Bearbetningen av enkätsvaren och 
sammanställningen av intervjuerna var tänkt att påbörjas så snart utvecklingsarbetet i 
klassrumsmiljön var avslutat.  
 
 
Försökspersoner  
I utvecklingsarbetet deltog samtliga nitton elever i en klass i samhällskunskap A från 
yrkesförberedande program i gymnasiets årskurs två. Klassen bestod av fyra flickor och 
femton pojkar från El-, Industri-, Omvårdnads- och Barn- och fritidsprogrammet.  
 
 
Bortfall  
Samtliga nitton elever svarade på de två enkäterna och samtliga elever medverkade också vid 
intervjuerna. Samtliga elever avslutade även sina eget valda arbeten, enskilt eller i grupp. Den 
sammanlagda elevfrånvaron vid respektive lektionspass redovisas nedan. Elevfrånvaron vid 
lektionerna beror till största delen på sjukdom och enskilda ledigheter.  
 
 
Material, enkätfrågor, intervjuguide och observationsprotokoll  
För att kunna angripa problemen behövs empiriskt underlag i form av fakta. För att samla in 
fakta kan observationsmetoder, dokumentstudier eller frågemetoder användas. Mätningen 
kom att bedrivas så att försökspersonerna initialt i projektet besvarade en enkät (bilaga 2). I 
slutet av projektet besvarades en modifierade variant av enkäten (bilaga 5). Detta för att kunna 
mäta förändringar som skett av elevernas intresse, motivation och attityd för kärnämnet 
samhällskunskap. Enkäterna lägger vikten vid hur eleverna ser på ämnet samhällskunskap, 
deras attityd och inställning. Efter den inledande enkäten startade sedan eleverna sina arbeten 
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i enlighet med vårt syfte och vår metodbeskrivning. Samtliga elever intervjuades sedan utifrån 
en särskild intervjuguide (bilaga 4) för att mer i detalj kunna undersöka deras inställning till 
kärnämnet samhällskunskap.  
 
Varje lektionspass avslutades med att eleverna tilldelades information om vad som skulle 
förberedas inför nästa lektionspass (bilaga 6) Utifrån en inför varje lektionspass framtagen 
plan för aktiviteter förde vi själva ett observationsprotokoll efter avlutat lektionspass, kallat 
Passreflektion, (bilaga 7). Den redogörelsen för genomförda lektionspass innehöll målen, 
aktiviteterna och materialet för varje enskilt undervisningstillfälle samt en avslutande reflektiv 
del där utfallet av och händelser under lektionen kommenterades.  
 
 
Genomförande 
Undersökningen startades genom att den inledande enkäten, Enkät 1 (bilaga 2), prövades av 
en testgrupp. Testgruppen, som inte deltog i undersökningen, prövade enkätutformningen 
genom att själva göra den under liknande förhållanden som undersökningsgruppen skulle göra 
enkäten på. Därefter diskuterades frågeställningar, begrepp, layout och svarsalternativ 
tillsammans med pilotgruppen, dessa diskussioner bidrog sedan till förändringar av enkäten 
och dess utformning. Syftet med den inledande enkäten var att ta reda på elevernas attityd 
gentemot kärnämnet samhällskunskap. Valet av en enkät med färdiga svarsalternativ var fullt 
godtagbart eftersom syftet med den inledande enkäten var att få en allmän överblick om det 
aktuella läget.  
 
Efter de tre inledande lektionspassen under vecka 4 och 5 beslutade vi oss för att inte 
introducera, presentera eller förklara olika arbets- och examinationsformer som eleverna 
kunde välja mellan. Risken att vi på så sätt skulle påverka och styra elevernas egna val av 
arbetsformer, sättet att redovisa arbetet på och examinationsformer bedömde vi vara alltför 
stor. Vi beslutade oss istället för att tillsammans med varje grupp eller enskild elev diskutera 
fram lämpliga former för både deras arbeten och examination. Dessa rådslag var också helt 
fria från några försök att ge de tänkbara alternativen en i den pedagogiska teorin använd 
benämning, till exempel, Problembaserat lärande (PBL). Skälet till detta var tvåfalt, för det 
första upplevde vi det som att även detta skulle kunna påverka elevernas egna val. För det 
andra, kände vi att vårt eget fokus på elevinflytande genom ett fritt val av former för elevernas 
arbeten och examination, medvetet eller omedvetet, skulle förskjutas mot tillämpning av olika 
pedagogiska metoder. Att sedan elevernas egna val av arbets- och examinationsformer till 
största delen ändå går att hänföra till någon specifik pedagogisk arbetsmetod är i detta arbete 
av mindre betydelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Reviderad modell av metodisk introduktion av ett block i samhällskunskap.  

Läroplan, Kursplan samt de Lokala     
  arbetsplaner inverkan på blocket. 
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Inför varje lektionspass gjordes sedan en plan för lektionens upplägg, mål, eventuella 
ramfaktorer att ta hänsyn till. Vi beslutade oss också för att använda delar av varje pass för att 
stegvis gå igenom momentets huvudsakliga innehåll, ”Omvärlden”, utifrån den lärobok som 
användes. Skälet till detta var att försöka motverka att elevernas helhetsbild av momentet 
skulle komma att skuggas av det egna valet av fördjupningsuppgift. Det kunskapsmässiga 
djupet i de individuellt valda uppgifterna skulle på så sätt täckas av bredden i de lärarledda 
lektionerna. Lektionerna avslutades med att läsanvisningar (bilaga 6) för nästkommande 
lektionspass delades ut. Den lärarledda genomgången gjordes alltid i helklass med 
efterföljande diskussioner i klassen utifrån läsanvisningarnas instuderingsfrågor eller andra 
dagsaktuella frågor med anknytning till momentet. Vi avsatte även tid för att efter varje 
lektion tillsammans reflektera och sammanfatta lektionspasset skriftligen (bilaga 7). Nedan 
följer en kortare sammanfattning av de lektionspass som utfördes i samband med vårt 
utvecklingsarbete.  
 
 
Lektionsredogörelse  
Pass 1. 14 av de 19 eleverna var närvarande. Lektionen inleddes med att eleverna fick besvara 
vår enkät, Enkät 1 (bilaga 2). Vi ville att eleverna helt förutsättningslöst skulle svara på 
frågorna därför förklarade vi inte varför de skulle besvara den. Efter att eleverna fyllt i 
enkäten förklarade vi syftet med den enkäten och klargjorde på vilket sätt resultatet skulle 
komma att användas. Det vill säga att resultaten från enkäten endast skulle användas för att se 
om det skett någon attitydförändring till ämnet samhällskunskap bland eleverna efter 
genomfört moment. Sedan följde en klassdiskussion om varför vi överhuvudtaget har ämnet 
samhällskunskap på schemat. Eleverna fick där fritt berätta om hur de såg på ämnet och dess 
betydelse. Nästa steg var en mer ingående presentation av själva ämnet, ”Omvärlden”, som vi 
skulle komma att behandla under momentet och hur det var tänkt att vi skulle jobba med det. 
Utifrån de olika styrdokumenten lyfte vi fram olika kopplingar till ämnet, framförallt då 
programmålen och dess överordnade roll gentemot kursmålen. Vi poängterade dock att 
eleverna fritt skulle få välja både arbetsmetod och ämne inom ramen för momentet utifrån 
eget intresse. De behövde heller inte välja något som hade anknytning till deras program. Vi 
ville dock lyfta fram det som en tänkbar väg, eftersom det kan vara svårt att se sådana 
kopplingar. Vi avslutade lektionspasset med att påminna om den i föregående lektionspass 
(Pass A, vecka 5) utdelade blanketten innehållande inledande anvisningar (bilaga 1) för det 
egna arbetet, individuellt eller i grupp, och dess fastställande under vecka 6 och 7.  
 
Pass 2. 18 av de 19 eleverna var närvarande. De elever som var frånvarande vid förra 
lektionen fick besvara enkäten, vilket innebar att samtliga nu hade besvarat enkäten, sedan 
berättade vi om vårt utvecklingsarbete och övrigt som vi tog upp under första lektionspasset. 
Vi introducerade även ”Loggboken” (bilaga 3) som var tänkt att användas under momentet. 
En del av eleverna hade även tidigare jobbat med loggbok. Vi berättade om fördelarna med att 
använda sig av en loggbok och poängterade att det kunde underlätta deras egna arbeten. Dels 
skulle det vara lättare för dem att strukturera upp arbetet, dels var det bra för oss som 
handledare att se hur deras arbete förlöpte och vilken hjälp de kunde behöva. Något som 
också togs upp till diskussion var betygskriterier för momentet. Tillsammans med eleverna 
diskuterade vi sedan vad som skulle räknas in i betyget. Eleverna delade vår mening om att 
det borde tas hänsyn till såväl engagemanget under lektionerna som själva slutprodukten. Vi 
lyfte även fram en diskussion kring ordningsregler (till exempel att komma i tid), ömsesidigt 
förtroende och ansvar. Efter det fick eleverna sätta sig ned enskilt eller i grupp och för att 
börja fundera över och sedan skriva ned hur och på vilket sätt de ville jobba på under detta 
moment. De flesta av eleverna hade vid lektionens slut bestämt sig för vad och hur de ville 
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arbeta. Några av dem som var borta förra gången fick lite extra tid på sig för att bestämma sig, 
men blanketterna skulle inlämnas innan nästa lektionspass. Läsanvisningarna till pass 3 
delades ut (bilaga 6).  
 
Pass 3. 16 av de 19 eleverna var närvarande. Vi började med att kolla upp om eleverna gjort 
den läsläxa vi delat ut lektionen innan. Slumpvis valde vi ut en i klassen som fick besvara en 
fråga, denna gång handlade frågan om EU: s tre pelare. Eleven klarade frågan och därmed 
fick klassen sluta lite tidigare. Därefter höll vi en kort genomgång om sidorna de haft i läxa 
och sedan fick eleverna påbörja sina arbeten. Vi gick runt bland eleverna och diskuterade 
igenom deras upplägg. Innan lektionen hade vi suttit ned och grundligt gått igenom elevernas 
önskemål och lagt fram vissa synpunkter. Tillsammans med varje elev eller grupp kom vi 
överens om inriktning på arbetet, arbetssätt och examinationsform. I slutet av lektionen hade 
vi återsamling i klassrummet. Eleverna fick då sitta ned och fylla i loggböckerna. De sista 10 
minuterna av lektionen fick eleverna göra en ”Nutidsorientering”, en frågesport om aktuella 
nyhetshändelser från veckan som gått. Innan eleverna fick sluta delade vi ut nästa lektions 
läsanvisning. Vi avslutade lektionen genom att tillsammans med två slumpmässigt utvalda 
grupper gå igenom deras loggböcker. Sammanfattningsvis så hade de flesta av eleverna 
kommit igång bra med sina arbeten. Det verkade även som om eleverna tyckte att det var 
roligt och utvecklande att få ta mycket eget ansvar. Vi hade dock en grupp om två elever samt 
en elev som jobbade ensam vilka det var svårt att få igång.  
 
Pass 4. 13 av de 19 eleverna var närvarande. Passet inleddes med att vi testade om eleverna 
förstått deras läsläxa. Upplägget för detta test var ett klassgemensamt läxförhör där eleverna 
fick hjälpa varandra med frågorna. Vi fortsatte med en kort genomgång av de sidor de hade 
haft till uppgift för idag, men framförallt diskuterade vi gemensamt det aktuella världsläget, 
då främst Irak – USA konflikten, EU ländernas olika ståndpunkter och FN: s 
vapeninspektörers roll. Diskussionen följdes av en klassgemensam lägesgenomgång av de 
enskilda arbetena där tidsplanen och förutsättningarna för arbetet ännu en gång lyftes fram. Vi 
cirkulerade runt bland eleverna och diskuterade med dem hur långt de hunnit och om de stött 
på några problem samt ”kontrollerade” även hur långt de hunnit med konkretiseringen av 
deras idéer kring redovisning och examination. Tillsammans med de som stött på problem 
försökte vi hitta en lösning på hur de kunde gå vidare. Vi samlades i klassrummet innan 
lektionens slut och eleverna fick tid att fylla i deras loggböcker. Innan de fick sluta delade vi 
ut läsanvisningen till nästa lektion. Det sista vi gjorde under lektionen var att vi slumpmässigt 
valde ut två av grupperna och lät de stanna kvar några minuter för att visa upp respektive 
loggbok. Det började bli allt tydligare att behoven av vårt stöd varierade väldigt kraftigt. 
Vissa av grupperna hade ett bra grepp om de material de vill samla in utifrån klart definierade 
mål med sina arbeten. Andra hade betydligt svårare att sortera och värdera det material de 
samlat in.  
 
Pass 5. 14 av de 19 eleverna var närvarande. Även detta pass startade med att vi testade om 
eleverna förstått deras läsläxa. Eleverna påbörjade sedan sina arbeten. Informationssökning 
hade överlag gått bra, de flesta hade hittat bra med information. Det problem vi såg var 
snarare att det kunde bli svårt för eleverna att gallra bland all den information de hittat. Vi 
cirkulerade runt bland eleverna och diskuterade med dem hur långt de hunnit och om de stött 
på några problem. Vi samlades i klassrummet innan lektionens slut och eleverna fick tid att 
fylla i sina loggböcker. Som en ”överraskning” gavs denna gång ett tomt blad som 
läsanvisning för nästkommande lektion, det vill säga ingen läsläxa. Det sista vi gjorde var en 
ny upplaga av ”Nutidsorienteringen”. Arbete flöt på bra. Till detta pass hade nu samtliga 
elever beslutat sig för vilka fördjupningsämnen det önskade studera (bilaga 7, s. 5).  
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Pass 6. 17 av de 19 eleverna var närvarande. Innan vi lät eleverna börja jobba gick vi snabbt 
igenom tidsplanen så att de skulle komma ihåg att detta var den näst sista veckan vi jobbade 
med momentet. För de allra flesta gick det mycket bra, de hade samlat ihop mycket fakta och 
information samt även påbörjat sammanställningen av sitt insamlade material. Ett problem var 
snarare att sålla ut den information som kunde vara väsentlig för just deras arbeten. 
Sammanfattningsvis gick lektionen bra. Det som varit synd är att några av eleverna varit sjuka 
ett eller flera av passen och på grund av detta kommit lite efter. Det verkade även finnas ett 
visst ”missnöje” bland eleverna mot våra läsanvisningar och läxförhör.  
 
Pass 7. 15 av de 19 eleverna var närvarande. Vi började lektionen med att gå igenom dagens 
läxa, som handlade om internationella konflikter och FN. Efter en kort genomgång fick 
eleverna börja jobba med sina respektive arbeten. Arbetet flöt på bra, de flesta jobbade på 
ganska självständigt och vi gick runt och svarade på frågor samt gav råd och tips. De flesta 
var nu helt klara med själva inhämtandet av information och hade övergått till att jobba med 
själva sammanställningen av sina arbeten. Eleverna hade även vant sig vid att fylla i 
loggboken utan ständiga påminnelser. I slutet av lektionen återsamlades vi i klassrummet och 
eleverna gjorde veckans nutidsorientering.  
 
Pass 8. 16 av de 19 eleverna var närvarande. Eftersom detta var första passet under 
inlämningsveckan så lät vi eleverna börja jobba med sina arbeten på en gång. Läxförhöret av 
läsanvisningens sidor hoppade vi över. För de allra flesta gick det fortfarande mycket bra, 
många var nu i avslutningsfasen av sitt arbete och en del grupper var också mer eller mindre 
färdiga. För första gången framförde inte eleverna några önskemål om att få sluta tidigare! 
Vårt jobb i detta skede bestod till största delen av att ordna fram material som ark, saxar, 
färgpennor samt att på elevernas begäran ”godkänna” bildval och layouter. Vi kunde nu 
samtala mer ingående med varje grupp och hade också ett betydligt bättre underlag för vår 
egen planering av avslutningen med redovisningar och intervjuer. Eleverna fyllde också i sina 
loggböcker utan påminnelse.  
 
Pass 9. 16 av de 19 eleverna var närvarande. Sista lektionen som vi ägnade åt själva arbetet. 
Eleverna var ivriga att komma igång med sina arbeten. Några var redan klara inför denna 
lektion. Dessa elever fick jobba med nutidsorienteringen samt med de frågor de fått till detta 
lektionstillfälle. Eleverna jobbade på och det märktes att de verkligen ville hinna bli klara 
med sina arbeten. Alla de som valt att redovisa på ett skriftligt sätt (arbete, väggplansch, 
häfte) hann bli färdiga. I slutet av lektionen samlades vi i klassrummet och gick igenom det de 
haft i läxa, därefter slutade vi. Detta lektionspass gick mycket bra! Eleverna verkade ha vant 
sig allt mer med att jobba på detta sätt, att få ta mycket eget ansvar. Majoriteten av eleverna 
har klarat sig bra medan det för ett fåtal kanske varit för mycket av eget ansvar på en gång, de 
har inte utnyttjat lektionstiderna på det mest effektiva sättet.  
 
Pass 10 och 11 genomförde vi de flesta av intervjuerna med eleverna. Det var bara två av 
eleverna som vi inte hade möjlighet att intervjua under den veckan. Vi bokade in dessa på 
tider som passade dem. Anledningen till att vi var tvungna att intervjua de flesta under vecka 
11 var att eleverna under vecka 12 skulle gå ut på APU, Arbetsplatsförlagd utbildning. Det 
första vi gjorde var att vi samlade hela klassen och i stora drag repeterade vi tankarna bakom 
vårt utvecklingsarbete och varför vi behövde intervjua dem. Vi berättade också att vi helst 
ville använda en bandspelare under intervjuerna. Något som vi poängterade var att 
inspelningarna skulle göras för att vi bättre skulle kunna komma ihåg vad som sagts under 
intervjuerna och för att undvika misstolkningar. En annan viktig sak som togs upp var att det 
endast var vi som skulle komma att lyssna på bandet och att när bandet inte längre behövdes 
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skulle det förstöras. En grupp om två elever och en elev som arbetat ensam ville inte att vi 
spelade in intervjuerna med dem, och det respekterade vi. Samtliga intervjuer avslutades med 
att vi grundligt gick igenom deras arbete, insats, närvaro, engagemang och redovisning för att 
sedan avge vårt samlade omdöme (preliminära betyg). En mer detaljerad redovisning av vår 
bedömning av elevernas arbete finns under kapitlet Diskussion. Den avslutande enkäten, 
Enkät 2 (bilaga 4), överlämnades till eleverna. Inlämnandet av den enkäten fick göras när som 
helst under innevarande vecka, samtliga valde dock att göra den mer eller mindre omedelbart. 
Vårt behov av de inplanerade reservpassen för veckorna 12 och 13 behövde inte utnyttjas med 
undantag av intervjuerna av de ovannämnda två eleverna.  
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Resultat 
Under detta avsnitt redovisas enkätsammanställningen och en sammanfattning av 
intervjuerna. Resultaten redovisas för hela klassen totalt. Någon uppdelning i kön eller 
program kön har inte gjorts i denna redovisning av främst två skäl. För det första, kan vårt 
löfte om anonymitet, med så få flickor totalt och så få elever i vissa program komprometteras. 
För det andra, så är det vår uppfattning att en ytterligare uppdelning av en så pass liten grupp 
knappast gagnar undersökningen som helhet. Tvärtom, slutsatser som dras från ett underlag 
på en eller ett fåtal individer uppfyller knappast kraven på reliabilitet och validitet.  
 
 
Enkätsammanställning 
I diagrammen redovisas på den ena axeln den procentuella andelen för respektive 
svarsalternativ. De numeriska värdena ovanför respektive stapel visar själva antalet elever 
som angett just det svarsalternativ för respektive fråga.  
 
 

Figur 7. Enkätfråga1.  
 
Vid det första enkättillfället instämde 47,4 % av eleverna (6 + 3) nästan helt eller helt i 
påstående att samhällskunskap är ett viktigt ämne. Motsvarande värde vid det andra 
enkättillfället var 68,4 % (8 + 5 elever), en ökning med 21,4 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 1. Jag tycker att samhällskunskap är ett viktigt ämne.
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Figur 8. Enkätfråga 2.  
 
Påståendet att samhällskunskap är ett intressant ämne delades vid den första enkäten nästan 
helt eller helt av 21,2 % av eleverna (0 + 4). En ökning på 42,1 % kunde noteras efter den 
andra enkäten, totalt instämde nu 63,2 % av eleverna (10 + 2) nästan helt eller helt i 
påståendet.  
 
 

Figur 9. Enkätfråga 3.  
 
Vid den inledande enkäten uppgav 73,7 % av eleverna (2 +12) att de inte alls eller delvis 
instämde i påståendet att samhällskunskap är ett roligt ämne. Motsvarande värden efter den 
andra enkäten var 57,9 % (0 + 11 elever), en förändring av attityden på 15,8 %.  
 
 
 
 
 

Fråga 3. Jag tycker att samhällskunskap är ett roligt ämne.
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Fråga 2. Jag tycker att samhällskunskap är ett intressant ämne.
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Figur 10. Enkätfråga 4.  
 
Under den första enkäten uppgav 89,5 % av eleverna (1 + 16) att de inte alls eller endast 
delvis instämde i påståendet att samhällskunskap är alltför teoretiskt. Motsvarande värden 
efter den andra enkäten var 68,4 % (2 + 11 elever), en förändring av attityden på 21,1 %. En 
elev valde att inte ange något svarsalternativ på denna fråga vid den andra enkäten.  
 
 

Figur 11. Enkätfråga 5.  
 
På frågan om eleverna trodde att de skulle ha nytta av sina kunskaper i samhällskunskap 
kunde en förändring från första till andra enkäten noteras på 21,1 %. Andelen elever som 
nästan helt eller helt instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 6 + 8 elever 
eller 42,1 % och för den andra enkäten 63,2 % eller 4 + 8 elever.  
 
 
 

Fråga 5. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i samhällskunskap.
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Fråga 4. Jag tycker att ämnet samhällskunskap är alltför teoretiskt. 
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Figur 12. Enkätfråga 6.  
 
Den första enkäten erhöll svarsfrekvensen 26,3 % (5 + 0) för påståendet att lektionerna i 
samhällskunskap är lika viktiga som lektionerna i respektive gymnasieprograms 
karaktärsämnen. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 42,1 % (6 + 2 elever), en 
förändring av attityden på 15,8 %.  
 
 

Figur 13. Enkätfråga 7.  
 
Vid den inledande enkäten uppgav 73,7 % av eleverna (4 + 10) att de inte alls eller delvis 
instämde i påståendet att lektionerna i samhällskunskap skulle vara mera anpassade till de 
gymnasieprogram eleverna läste. Elevernas svar för den andra enkäten var oförändrad 73,7 % 
(6 + 8 elever), endast mindre förändringar inom svarsalternativen kunde noteras.  
 
 
 
 

Fråga 6. Lektionerna i samhällskunskap är lika viktiga som lektionerna i
              karaktärsämnena på mitt program.
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Fråga 7. Jag tycker att lektionerna i samhällskunskap skulle vara mer anpassad
               till det  program jag läser.
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Figur 14. Enkätfråga 8.  
 
Vid den inledande enkäten uppgav 89,5 % av eleverna (14 + 3) att de inte alls eller delvis 
instämde i påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något annat 
ämne. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 100,0 % (14 + 5 elever)!  
 
 

Figur 15. Enkätfråga 9.  
 
Påståendet att eleverna skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något 
karaktärsämne vid deras respektive gymnasieprogram delades vid den första enkäten nästan 
helt eller helt av 21,1 % av eleverna (1 + 3). En minskning på 10,6 % kunde noteras efter den 
andra enkäten, totalt instämde nu 10,5 % av eleverna (0 + 2) nästan helt eller helt i påståendet.  
 
 
 
 
 

Fråga 8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något annat
               kärnämne.
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Fråga 9. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något
              karaktärsämne. 
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Figur 16. Enkätfråga 10.  
 
På frågan om eleverna ansåg att ämnet samhällskunskap skulle bli mer intressant om 
lektionerna innehöll mer praktiska moment svarade 36,8 % (4 + 3) av eleverna på den första 
enkäten att de nästan helt eller helt instämde i instämde påståendet. Andelen elever som 
nästan helt eller helt instämde i påståendet uppgick vid den andra enkäten till 7 + 5 elever, 
63,2 %.  
 
 

Figur 17. Enkätfråga 11.  
 
På frågan om eleverna ansåg att ämnet samhällskunskap skulle bli intressantare om 
undervisningen mer kunde göras utanför skolan (till exempel i privata eller kommunala 
företag, föreningar, andra offentliga verksamheter och andra organisationer som facket) kunde 
en förändring från första till andra enkäten noteras på 26,3 %. Andelen elever som inte alls 
eller delvis instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 89,5 % (6 + 11 elever) 
och för den andra enkäten till 63,2 % eller 1 + 11 elever.  
 

Fråga 10. Jag tror att ämnet samhällskunskap blir intressantare om lektionerna
   har mer av praktiska moment, som till exempel studiebesök.
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Fråga 11. Jag tror att ämnet samhällskunskap skulle bli intressantare om
                 undervisningen mer kunde göras utanför skolan...
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Figur 18. Enkätfråga 12.  
 
Vid den inledande enkäten uppgav 63,2 % av eleverna (3 + 9) att nästan helt eller helt 
instämde i påståendet att valet av samhällskunskapen lektionsinnehållet skulle göras 
tillsammans med eleverna. Elevernas svar för den andra enkäten var oförändrad 63,2 % (3 + 9 
elever). En elev valde att inte ange något svarsalternativ på denna fråga vid den andra 
enkäten.  
 
 

Figur 19. Enkätfråga 13.  
 
Under den första enkäten uppgav 89,5 % av eleverna (8 + 8) att de inte alls eller endast delvis 
instämde i påståendet att ämnesvalet i samhällskunskap skulle bestämmas tillsammans med 
lärare på respektive yrkesprogram. Motsvarande värden efter den andra enkäten var 78,9 % (8 
+ 7 elever).  
 
 
 

Fråga 12. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet
                 samhällskunskap ska bestämmas tillsammans med oss elever. 
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Fråga 13. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska
                 bestämmas tillsammans med lärarna på våra yrkesprogram.
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Figur 20. Enkätfråga 14.  
 
På frågan om eleverna ansåg att valet av ämnesinnehållet i samhällskunskapen skulle göras i 
samråd med privata eller kommunala företag, föreningar, andra offentliga verksamheter och 
andra organisationer kunde en förändring från första till andra enkäten noteras på 15,8 %. 
Andelen elever som inte alls eller delvis instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten 
till 94,7 % (12 + 6 elever) och för den andra enkäten till 78,9 % eller 8 + 7 elever.  
 
 

Figur 21. Enkätfråga 15.  
 
Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i samhällskunskap 
delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 31,6 % av eleverna (6 + 0). En ökning 
på 47,4 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 78,9 % av eleverna (11 + 
4) nästan helt eller helt i påståendet. En elev valde att inte ange något svarsalternativ på denna 
fråga vid den första enkäten. 
 
 

Fråga 14. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska
                 bestämmas efter det att man har frågat privata företag...     
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Fråga 15. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet
                 samhällskunskap.
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Figur 22. Enkätfråga 16.  
 
Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka arbetsmetoderna under lektionerna i 
samhällskunskap delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 42,1 % av eleverna (5 
+ 3). Efter den andra enkäten instämde nu 57,9 % av eleverna (8 + 3) nästan helt eller helt i 
påståendet. En elev valde att inte ange något svarsalternativ på denna fråga vid den första 
enkäten.  
 
 

Figur 23. Enkätfråga 17.  
 
Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka på vilket sätt de skulle examineras i 
samhällskunskap delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 36,8 % av eleverna (5 
+ 2). Elevernas svar för den andra enkäten var oförändrad 36,8 % (7 + 0 elever). En elev 
valde att inte ange något svarsalternativ på denna fråga vid den första enkäten. 
 
 

Fråga 16. Jag kan påverka på vilket sätt vi ska arbeta med innehållet under
                 lektionerna i ämnet samhällskunskap. 
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Fråga 17. Jag kan påverka på vilket sätt mina kunskaper ska mätas
                 (betygssättas) i samhällskunskapen. 
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Enkät 2 innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur arbetet under detta moment 
fungerat.  

Figur 24. Enkätfråga 18, enkät 2.  
 
78,9 % av eleverna (5 + 10) instämde nästan helt eller helt i påståendet att det arbete de gjort 
under detta moment var bra.  
 
 

Figur 25. Enkätfråga 19, enkät 2.  
 
På påståendet att arbetssättet under detta moment inte passade dem svarade sexton elever 
(84,2 %) att påståendet inte stämde alls.  
 
 
 
 

Fråga 18. Jag tycker själv att det arbete jag gjort under det här momentet är
                 bra.
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Fråga 19.  Det sätt vi arbetat på under det här momentet passar inte mig alls.

1
2

16

0 0
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer
nästan helt

Stämmer
helt

Inget svar

%



29 

  

Figur 26. Enkätfråga 20, enkät 2.  
 
84,2 % av eleverna (6 + 10) delade inte eller delvis påståendet att detta moment i 
samhällskunskapen skulle ha innehållit fler traditionella lärarledda lektioner. En elev valde att 
inte ange något svarsalternativ.  
 
 

Figur 27. Enkätfråga 21, enkät 2.  
 
26,3 % av eleverna (1 + 4) instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått 
tillräckligt stöd för sitt eget arbete av lärarna under detta moment.  
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 20. Jag önskar att vi hade haft fler lektioner där lärarna berättat om
                 innehållet i det här  momentet (”vanliga lektioner”).
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Fråga 21. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärarna för mitt eget arbete under
                 det här  momentet.
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Figur 28. Enkätfråga 22, enkät 2.  
 
På påståendet att eleverna har haft svårt att veta hur de ska gå tillväga för att utföra sitt eget 
arbete svarade 73,7 % (14) av eleverna att det påståendet inte stämde alls.  
 
 

Figur 29. Enkätfråga 23, enkät 2.  
 
31,6 % av eleverna (1 + 5) instämde nästan helt eller helt i påståendet att de inte gjort sina 
hemläxor inför nästkommande lektion.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 22. Det har varit svårt att veta hur jag ska gå tillväga för att göra mitt
                 eget arbete.
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Fråga 23. Jag har inte gjort de hemläxor vi fått inför nästa lektion.
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Figur 30. Enkätfråga 24, enkät 2.  
 
68,4 % av eleverna (7 + 6) delade inte eller delvis påståendet att det skulle gå att rättvist 
betygsätta detta moment. En elev uppgav inget svar på denna fråga.  
 
 

Figur 31. Enkätfråga 25, enkät 2.  
 
94,7 % av eleverna (9 + 9) delade inte eller delvis påståendet att detta moment i 
samhällskunskapen varit för lätt.  
 
 
 
 
 
 

Fråga 24. Jag tror inte det kommer att gå sätta ett rättvist betyg för alla efter
                 det här momentet.
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Fråga 25. Jag tycker att det här momentet har varit för lätt.
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Figur 32. Enkätfråga 26, enkät 2.  
 
68,4 % av eleverna (7 + 6) instämde nästan helt eller helt i påståendet att de är viktigt för dem 
att delta i beslutena om vad som sak läsas, hur det ämnesvalet ska behandlas och examineras.  
 
 
Analys av intervjuerna 
Den första frågan vi ställde till samtliga var hur de tyckte det hade varit att arbeta på detta sätt, 
överlag fick vi mycket positiva svar. Samtliga ansåg att det varit ett bra sätt att arbeta på och 
att de även i framtiden kunde tänka sig att jobba på detta sätt i ämnet samhällskunskap. Vissa 
hade några förbehåll men alla ställde sig bakom själva arbetssättet. Det som några reserverade 
sig emot var att vi kanske skulle ha styrt upp momentet mer i början eftersom det för en del av 
eleverna hade varit svårt att komma igång. Andra hade vissa svårigheter med att få fram 
information och ansåg att de skulle ha behövt lite mer hjälp av oss. Några av eleverna skulle 
om de hade fått göra om sina val av fördjupning gjort ett annorlunda val. Flertalet elever 
ansåg att det varit ett roligt sätt att jobba på och att det hade varit bra med omväxling. En del 
framhöll även att det varit positivt att få ta eget ansvar och att arbetssättet förmodligen skulle 
fungera ännu bättre om detta sätt prövades igen.  
 
När vi bad eleverna att jämföra momentet med traditionell undervisning fick vi lite varierande 
svar. Några av eleverna är redan mycket vana att arbeta på ett fritt och självständigt sätt i 
deras karaktärsämnen. Dessa framhöll att det är roligt att jobba på ett sådant sätt men att det 
också kan bli jobbigt i längden. De menade att det optimala är att man blandar mer traditionell 
undervisning med friare arbetsformer. Enligt dem var det dock roligt att testa detta även inom 
samhällskunskapen. Majoriteten av eleverna ansåg vidare att de lär sig bäst av att arbeta 
själva. Vid lärarledda genomgångar ansåg flera av eleverna att det kunde vara svårt att komma 
ihåg något, ibland kändes det till och med som om man inte lärde sig speciellt mycket. Några 
av eleverna gav även uttryck för att deras motivation ökade när man jobbade på detta sätt och 
många påpekade att det var ett roligt sätt att arbeta på. Det som är roligt att göra är i hög grad 
sammankopplat med den motivation de känner.  
 
Samtliga ansåg att de hade fått vara med och påverka hela momentet. De tyckte inte att vi 
hade lagt oss i för mycket och de flesta kände även att de fått sina val tillgodosedda. Någon 
uttryckte ett missnöje med att ha fått jobbat ensam istället för i grupp. Under intervjuerna 

Fråga 26. Det är viktigt för mig att få vara med och bestämma om vad jag ska
                 arbeta med, hur det ska arbetet ska göras och hur det ska bedömas.
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framkom att ingen av eleverna verkade ha varit missnöjd med att vi styrt dem för mycket. 
Snarare fanns istället ett visst missnöje med att vi styrt dem för lite, även bland de elever som 
sedan tidigare var van att arbeta på ett fritt sätt. Många tyckte även att det hade varit mycket 
positivt att få vara med och påverka examinationssättet. Detta verkade inte vara något som de 
hade tidigare vana av men det uppskattades. En av eleverna som valt att göra ett 
inlämningsarbete uttryckte ett missnöje med detta. Eleven menade att denne hellre gjort ett 
skriftligt eller muntligt prov som examination.  
 
En fråga som vi inte hade med från början, men som redan den första gruppen gjorde oss 
uppmärksam på, var om eleverna tyckte att det fanns en skillnad mellan hur de hade jobbat på 
grundskolan med samhällskunskap jämfört med gymnasiet. Alla, förutom två, hade liknande 
erfarenheter och dessa var att eleverna under högstadiet arbetat på ett mer självständigt sätt. 
De hade jobbat med grupparbeten och liknande i samhällskunskapen men kanske inte helt 
fritt.  
 
Vissa gav uttryck för att de vid något enstaka tillfälle haft hjälp av loggboken. Detta har varit 
om någon i gruppen varit borta eller om man själv missat någon lektion så kunde de gå 
tillbaka och tittat i anteckningarna för att se vad som var tänkt att göras under nästa lektion. 
Några menade också att det kan vara bra att föra loggbok för att lärarna lättare ska kunna följa 
upp hur det går för eleverna.  
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Diskussion  
Det finns generella krav som kan ställas på ett arbete av detta slag (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 1997, s. 35). För det första ska arbetet vara intressant, det vill säga arbetet ska behandla 
problem som kan upplevas som meningsfulla av andra personer än oss. För det andra ska 
rapporten vara trovärdig. Slutsatserna eller resultaten ska vara rimliga och väl underbyggda, 
det vill säga framtagna med godtagbara metoder. För det tredje, ska arbetet även vara 
begripligt. Med det menas att rapporten bör vara lättförståelig för läsaren och förmedla den 
bild av arbetet som utredaren eller forskaren önskar. För det fjärde, rapporten ska ha hög 
validitet och reliabilitet.  
 
 
Reliabilitet och validitet  
Med reliabilitet menas att mätinstrument och måttenheter ska ge tillförlitliga och stabila utslag 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 39). För att motverka en låg reliabilitet bör ett visst 
mått av objektivitet försöka uppnås. Ett sätt att söka uppnå hög reliabilitet är att noggrant visa 
hur problemet definierats, vilka metoder som kommer att användas och en korrekt och 
komplett källförteckning. Det möjliggör att andra undersökare kan testa materialet, 
metoderna, problemformuleringen och de tillämpade teorierna, vilket ökar reliabiliteten. Om 
två olika och oberoende undersökningar som mäter samma sak visar på nästan samma resultat, så 
har undersökningen hög reliabilitet. 
 
För att detta ska fungera fullt ut krävs enligt Holme & Solvang (1997, s. 163) att det inte har 
smugit sig in några slumpmässiga eller systematiska fel och skevheter vid utvecklingen av 
frågeställningen eller av insamlandet av information. Utifrån dessa kriterier skulle vår 
undersökning kunna upplevas ha vissa brister, då det kan förekomma vissa slumpmässiga fel i 
enkäternas och intervjufrågornas konstruktion. Systematiska brister kan ligga i det faktum att 
antalet elever (19) som deltog i undersökningens enkäter och intervjuer är litet. Vi vet ej heller 
om eleverna tagit vår undersökning på allvar eller svarat det de tror att vi vill höra. Vidare 
bygger en intervjusituation på samspelet och kommunikationen mellan individer, vilket ställer 
stora krav på intervjuaren, krav som ofta kan uppfyllas genom erfarenhet.  
 
Med validitet menas att man verkligen mäter det som man avser att mäta (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 1997, s. 38). Detta utvecklingsarbete har som grund litteraturstudier och en 
genomgång av tidigare forskning på området som en förutsättning för att kunna uppnå hög 
validitet. Beträffande denna undersöknings validitet vill vi påpeka att undersökningen även 
bygger på enkäter, intervjufrågor och observationer som sammanställts och tolkats på ett sätt som 
söker svara mot undersökningens syfte. Enligt Patel & Davidson (1994) kan det finnas brister i 
validiteten genom att frågorna kan missuppfattas av andra. Våra enkät- och intervjufrågor kan 
tolkas olika av eleverna och därmed kan också resultatet bli missvisande även om enkätens 
konstruktion testats och intervjufrågorna diskuterats, prövats och omformulerats.  
 
Dessutom kan undersökningen påverkas av faktorer som man inte råder över och som 
kommer att påverka utfallet. Lovdagar, friluftsdagar och studiedagar har infallit under 
undersökningens gång. För en del av eleverna i undersökningen har bristande närvaro på 
grund av till exempel sjukdom och ledigheter påverkat vårt och elevernas egna arbeten. En stor 
del av elevernas fördjupningsstudier har också varit beroende av tillgången till datorer och 
Internet vilket medfört en ökad känslighet för tillförlitligheten i och tillgången till skolans 
datorsystem. Vi anser dock att vår undersökning trots påpekade brister uppnått en så pass 
godtagbar reliabilitet och validitet att den kan användas som underlag för en vetenskaplig 
undersökning.  
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Resultatet och dess koppling till teorier och tidigare forskning  
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att pröva om ökat elevinflytande, vad gäller arbets- och 
examinationsformer, förändrar elevernas motivation, attityd och intresse för kärnämnet 
samhällskunskap.  
 
Betraktar man kunskap som överförbar ser man innehållet i undervisningen och dess förmedling 
till eleverna som centrala mål. Väljer man istället att inta en motsatsposition till den materiella 
teorin, det vill säga den så kallade formella teorin, får undervisningsinnehållet en underordnad roll 
i förhållande till eleven och dess aktiviteter. Eleven står i centrum, själva elevaktiviteten är i 
fokus. Eleverna ska vara kunskapssökande och inte endast reproducera den kunskap som överförs 
till dem. 
 
John Dewey förespråkar i sin pedagogik ett synsätt där teori och praktik, reflektion och handling 
är i samklang. Begreppet ”learning by doing” är i detta sammanhang centralt. För att eleverna ska 
kunna ta till sig ny kunskap måste de se nyttan av dem, de måste se en koppling till verkligheten. 
Det bästa arbetssättet är då att eleverna arbetar sökande och att de på så sätt påverkar sin egen 
inlärning. 
 
Lev Vygotskij utvecklade en vetenskaplig metod med en holistisk syn på människan. När 
Vygotskij studerade mänskligt handlande studerande han i det ett mönster där individen först och 
främst hade ett mål med sitt handlande. För att uppnå detta mål krävs en viss form av aktivitet 
eller medel, genom aktiviteten når slutligen individen ett resultat eller sitt mål. Gruppaktiviteten 
och det sociala samspelet blir här oerhört viktigt. Stödet att så långt som möjligt aktivera samt 
fokusera eleven och sätta eleven i centrum är alltså betydande. 
 
Abraham Maslow menade med sin motivationspyramid att behov och motivation hör ihop. Det 
aktuella behovet hos en människa motiverar till en specifik handling. För att uppnå 
självförverkligande och utvecklas som person behöver andra behov först bli tillfredsställda. 
Trygghet, självkännedom och acceptans av andra är behov som först måste mötas. Den här synen 
på eleven och lärandet förutsätter att eleverna har motivation. För att eleverna ska känna 
motivation krävs att de inser nyttan och relevansen av kunskaperna. Undersökningar visar att 
positiva känslor ökar motivationen. Då eleverna får känna sig delaktiga ökar engagemanget 
och intresset. Att eleverna får vara med och sätta upp mål, välja arbetsmetoder och utvärdera 
är också viktiga motivationsfaktorer. Om eleverna dessutom känner att ämnet kan bli 
intressant och att de har möjligheten till att klara av momentet ökar också deras motivation. I 
de situationer då eleverna känner att deras åsikter och behov sätts i centrum ökar deras 
engagemang. Delaktighet gällande målformuleringar och arbetsmetoder gynnar alltså både 
motivation och bestående kunskaper. Det är därför betydelsefullt att så långt som möjligt låta 
eleverna vara med och påverka mål, undervisningssätt och examinationsformer.  
 
Eric Jensen hävdar att det viktigaste av allt är flexibilitet eftersom alla människor är olika, 
ingenting fungerar varje gång. Eleverna blir mer motiverade om de får mer inflytande över 
innehåll och processer i inlärningen. Speciellt viktigt för motivationen är att de får mer att 
säga till om gällande inlärningsaktiviteterna. Jensen poängterar också att det är viktig är att 
eleverna får möjlighet att bestämma hur de ska lära sig ett ämne: när, tillsammans med vem 
och hur ämnet ska examineras.  
 
Att lärandet är viktigt för motivationen och motivationen är viktig för lärandet kan alltså då 
ställas utom allt tvivel. Detsamma kan också sägas om den betydelse elevinflytande, verkligt 
elevinflytande, har på elevernas motivation. Har då dagens gymnasieelever ett reellt 
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inflytande på valet av innehåll och arbetsmetoder i inlärningen? Har eleverna i dagens skola 
möjlighet att bestämma hur de ska lära sig ett ämne och hur det ska examineras? Har eleverna 
ett direkt och konkret eget ansvar och inflytande som stöds av samtliga styrdokument som är 
aktuella för den svenska gymnasieskolan? Flertalet undersökningar visar att detta inte verkar 
fungera i praktiken. Tvärtom påvisas att ungdomarnas chanser till inflytande minskar med 
deras ålder. Detta går emot det faktum att vi människor är gjorda för att vara aktiva det vill 
säga att vara konstruktiva, skapande och delaktiga. Men om vi prövar att ge eleverna verkligt 
inflytande när det gäller valet av innehåll, arbetsmetoder och examinationsformer, förändras 
då elevernas motivation, attityd och intresse för kärnämnet samhällskunskap?  
 
 
Diskussion kring enkätresultaten  
På frågan om elevernas ansåg att samhällskunskapen är ett viktigt ämne (fråga 1) förändrades 
elevernas svar positivt mellan de två enkättillfällena. Vid det första enkättillfället instämde 
47,4 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet. Motsvarande värde vid det andra 
enkättillfället var 68,4 % en ökning med 21,4 %. Även om värdet av förändringen 
storleksmässigt inte är stort måste förändring ses i perspektivet av varje enskild elev, med det 
menar vi att varje förändring där eleverna positivt ändrar uppfattning om ämnets betydelse är 
en framgång. Det är märkbar skillnad i elevernas syn på samhällskunskapen som ett intressant 
ämne mellan de två enkäterna. 
 
Påståendet att samhällskunskap är ett intressant ämne (fråga 2) delades vid den första enkäten 
nästan helt eller helt av 21,2 % av eleverna. En ökning på 42,1 % kunde noteras efter den 
andra enkäten, totalt instämde nu 63,2 % av eleverna nästan helt eller helt i påståendet. Det 
vore synnerligen roligt att redan i detta läge kunna dra slutsatsen att elevernas stora 
möjligheter att påverka detta moment har förändrat deras intresse för ämnet, roligt men 
förhastat. Men precis som för föregåendefråga kan det dock konstateras att varje förskjutning 
till höger av svaren mellan de två enkäter är mycket positiv. Den relativt kraftiga förändringen 
beror nog på att elevernas inflytande på fördjupningsämne, arbetsmetoder och 
examinationssätt varit betydande. Man har fått möjlighet att studera det man själv är 
intresserad av. 
 
Vid den inledande enkäten uppgav 73,7 % av eleverna att de inte alls eller delvis instämde i 
påståendet att samhällskunskap är ett roligt ämne. Motsvarande värden efter den andra 
enkäten var 57,9 % (0 + 11 elever), en positiv förändring av attityden på 15,8 %. Värdet av en 
fråga (fråga 3) som är formulerad på detta sätt kan naturligtvis ifrågasättas. Frågan måste dock 
ses i sitt sammanhang, nämligen att eleverna jämför samhällskunskapen med andra ämne och 
ger ett omdöme om hur pass roligt just samhällskunskap är. Att ett ämne upplevs som viktigt, 
intressant eller roligt bör också betyda att möjligheten för att intresset och motivationen för 
just det ämnet också är högt bör öka. Varje väg för att positivt förändra elevernas attityd till 
eller öka elevernas intresse och motivation för ämnet bör prövas.  
 
Det tre inledande frågorna sökte mäta elevernas grundläggande inställning eller attityd till 
ämnet samhällskunskap. För samtliga tre frågor märks en tydlig positiv förändring mellan de 
två enkäterna Den förändringen kunde också bekräftas av intervjuerna. Betydelsen av 
elevinflytande när det gäller valet av ämne, metod och examination och dess påverkan på 
attityden, intresset och motivationen för samhällskunskap kan i detta läge inte negligeras. Att 
påverkan av innehåll och utförande av den egna undervisningen är en betydande 
motivationsfaktor står nog klart redan nu. Frågan för den som leder undervisningen borde då 
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bli att säkerställa kvalitén så att programmål och kursmål uppnås, inte att i detalj styra 
lektionernas innehåll och arbetsmetoder.  
 
På påståendet om eleverna ansåg att ämnet samhällskunskap är alltför teoretiskt (fråga 4) 
svarade 10,5 % av eleverna vid den första enkäten att de nästan helt eller helt instämde i det 
påståendet. Motsvarande värde vi den andra enkäten var 26,3 %! Det något märkliga 
inträffade att efter det att eleverna helt fritt fått välja fördjupningsämne och arbetsmetod och 
sedan arbetat efter dessa val så upplevdes ämnet av fler elever som alltför teoretiskt. Vid 
intervjuerna framkom dock att eleverna inte upplever ämnet samhällskunskap som generellt 
”svårt”. Inte heller att materialet som ligger till grund för undervisningen är svårtillgängligt 
eller att samhällskunskap som ämne är alltför abstrakt.  
 
Ytterligare en positiv förändring i elevernas syn på ämnet samhällskunskap, antalet elever 
som tror att de kommer att ha nytta av sina kunskaper i samhällskunskap har ökat (fråga 5), 
från den första till andra enkäten noteras en ökning på 21,1 %. Andelen elever som nästan helt 
eller helt instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 42,1 % och för den andra 
enkäten 63,2 %. Det kan bero på att elevernas inflytande på fördjupningsämne, arbetsmetoder 
och examinationssätt varit så pass stort att valet till största delen baserats på egna intressen, 
funderingar och önskemål. I fall eleverna kan se en koppling mellan deras egna studier och 
den verklighet det själva befinner sig i bör också den upplevda nyttan öka.  
 
26,3 % av eleverna instämde vid den första enkäten med påståendet att lektionerna i 
samhällskunskap är lika viktiga som lektionerna i respektive gymnasieprograms 
karaktärsämnen (fråga 6). Motsvarande värden efter den andra enkäten var 42,1 %, en positiv 
förändring av attityden på 15,8 %. En majoritet av eleverna anser ändå att lektionerna i 
respektive karaktärsämnen är viktigare än lektioner i samhällskunskap. Valet av 
gymnasieprogrammet är kanske ett av de absolut viktigaste besluten som eleverna hitintills 
tagit. Att i detta läge jämställa betydelsen av ett kärnämne med ämnen som säkerligen 
påverkat valet av program är knappast aktuellt. Två elever i den avslutande enkäten anser 
dock att lektionerna i respektive ämnen är lika viktiga.  
 
Något direkt behov av så kallad ”infärgning” av kärnämnet samhällskunskap till respektive 
program tycks inte råda. Vid den inledande enkäten uppgav 73,7 % av eleverna att de inte alls 
eller endast delvis instämde i påståendet att lektionerna i samhällskunskap skulle vara mera 
anpassade till de gymnasieprogram eleverna läste (fråga 7). Elevernas svar för den andra 
enkäten var oförändrad 73,7 %. Skälet till detta kan vara flera men en tänkbar anledning är att 
eleverna i denna klass inte har någon erfarenhet av att kärnämnen i en större omfattning direkt 
anpassats till respektive program. Det andra skälet kan vara att man trots allt värdesätter 
distinktionen mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Variation och omväxling i själva 
undervisningen upplevs som betydelsefull, detta är också återkommande synpunkter i våra 
intervjuer.  
 
De två nästkommande enkätfrågorna (frågorna 8 och 9) hade intressanta utfall. Vid den 
inledande enkäten uppgav 89,5 % av eleverna att de inte alls eller endast delvis instämde i 
påståendet att de skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något annat ämne. 
Motsvarande värden efter den andra enkäten var 100,0 %! Påståendet att eleverna skulle vilja 
byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något karaktärsämne vid deras respektive 
gymnasieprogram delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 21,1 % av eleverna. 
En minskning på 10,6 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 10,5 % av 
eleverna nästan helt eller helt i påståendet. En majoritet av eleverna vill inte byta ut 
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samhällskunskap mot något annat kärnämne, vilket i sig kanske inte är så förvånande, men att 
enbart två elever av nitton vill byta ut samhällskunskap mot något av karaktärsämnena är 
intressant. Det tyder på att kärnämnen verkar ha en berättigad plats i respektive elevs schema. 
Den andra slutsatsen som kan göras är att det i klassen verkar råda ett grundläggande intresse 
för kärnämnet samhällskunskap. Intresset för att byta ut det mot något annat kärnämne är 
minimalt. Förändringarna mellan enkät 1 och 2 är marginella men positiva.  
 
Intresset för besök utanför skolans miljö med anknytning till ämnet samhällskunskap har ökat. 
Både svaren på fråga 10 och 11 kan tyda på att förståelsen för ämnets anknytning till livet 
utanför skolans värld har ökat. Den förändringen i attityden till ämnet samhällskunskap kan 
signalera en ökad motivation till att skaffa sig bredare förståelse av samhället och dess 
funktioner, eller annorlunda uttryckt, det verkar som om eleverna har fått en ökad insikt i att 
ämnet samhällskunskap i alla dess aspekter faktiskt berör även dem. På frågan om eleverna 
ansåg att ämnet samhällskunskap skulle bli mer intressant om lektionerna innehöll mer 
praktiska moment (fråga 10) svarade 36,8 % av eleverna på den första enkäten att de nästan 
helt eller helt instämde i instämde påståendet. Andelen elever som nästan helt eller helt 
instämde i påståendet uppgick vid den andra enkäten till 63,2 %. 
 
På fråga 11, om eleverna ansåg att ämnet samhällskunskap skulle bli intressantare om 
undervisningen kunde göras mer utanför skolan (till exempel i privata eller kommunala 
företag, föreningar, andra offentliga verksamheter och andra organisationer som facket) kunde 
en förändring från första till andra enkäten noteras på 26,3 %. Andelen elever som inte alls 
eller delvis instämde i påståendet uppgick vid den första enkäten till 89,5 % och för den andra 
enkäten till 63,2 %. Att en ökad förståelse för elevernas egen verklighet och ämnet 
samhällskunskap betydelse för den tycks ha uppstått står väl tämligen klart men vad beror den 
på? Verkligt elevinflytande, möjligheten att välja ämne, arbetsmetod och redovisningssätt, 
påverkar intresse för ämnet. Den stora vinsten sker i att eleverna på ett helt annat sätt kan se 
kopplingen mellan ämnet och deras egna liv, de väljer ämnesfördjupningar utifrån egna 
intressen och funderingar.  
 
Frågorna 12, 13 och 14 ger oss en beskrivning av eleverna syn på ansvaret för valet av 
innehåll i samhällskunskap. Vid den inledande enkäten uppgav 63,2 % av eleverna att nästan 
helt eller helt instämde i påståendet att valet av samhällskunskapen lektionsinnehållet skulle 
göras tillsammans med eleverna (fråga 12). Elevernas svar för den andra enkäten var 
oförändrad 63,2 %. Att en så pass stor andel (cirka 30 %) av eleverna i enkäten anser att valet 
av innehållet i samhällskunskap endast delvis ska ske i samråd med eleverna är inledningsvis 
förvånande. Det troliga skälet till detta är nog mer en fråga om vem som har det egentliga 
ansvaret för att initiera urvalet. Med det menar vi att en del elever föredrar att ha ”något att 
välja mellan”, det vill säga läraren ska framta olika alternativ för ämnesstudier och 
tillvägagångssätt för att sedan i samråd med klassen besluta om vad som skall studeras.  
 
Under den första enkäten uppgav 89,5 % av eleverna att de inte alls eller endast delvis 
instämde i påståendet att ämnesvalet i samhällskunskap skulle bestämmas tillsammans med 
lärare på respektive yrkesprogram (fråga 13). Motsvarande värden efter den andra enkäten var 
78,9 %. På frågan om eleverna ansåg att valet av ämnesinnehållet i samhällskunskapen skulle 
göras i samråd med privata eller kommunala företag, föreningar, andra offentliga 
verksamheter och andra organisationer (fråga 14) kunde en förändring från första till andra 
enkäten noteras på 15,8 %. Andelen elever som inte alls eller delvis instämde i påståendet 
uppgick vid den första enkäten till 94,7 % och för den andra enkäten till 78,9 %. En relativt 
stark majoritet (fråga 13 och 14) av klassen anser vidare att beslutet om själva innehållet i 
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samhällskunskap inte ska ske i samråd med företrädare för karaktärsämnena eller externa 
parter. Utifrån ett perspektiv är detta en sund reaktion, att än fler inblandade ges möjlighet att 
påverka innehållet i undervisningen kan i förlängningen innebära ett elevernas eget inflytande 
på något sätt begränsas. Ett annan tänkbar orsak kan vara att eleverna vill ha klara skiljelinjer 
mellan karaktärs- och kärnämnen, delvis då beroende på att eleverna inte har någon större 
erfarenhet av ovannämnda ”infärgning”.  
 
De tre frågorna (15, 16 och 17) visar en bild av hur eleverna ser på sina möjligheter att 
påverka innehållet, formerna och betygssättning i ämnet samhällskunskap. Något förvånade 
så visar svaren på att de upplägg vi valt för att försöka säkerställa elevernas mer eller mindre 
fullständiga valfrihet i ämnesval, arbetsmetoder och examinationsformer ändå inte slagit 
igenom. Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka ämnesvalet för lektionerna i 
samhällskunskap (fråga 15) delades vid den första enkäten nästan helt eller helt av 31,6 % av 
eleverna. En ökning på 47,4 % kunde noteras efter den andra enkäten, totalt instämde nu 78,9 
% av eleverna nästan helt eller helt i påståendet.  
 
När det gäller påståendet att eleverna enskilt kunde påverka arbetsmetoderna under 
lektionerna i samhällskunskap (fråga 16) så delades den vid första enkäten nästan helt eller 
helt av 42,1 % av eleverna. Efter den andra enkäten instämde nu 57,9 % av eleverna nästan 
helt eller helt i påståendet. Vid intervjun uttryckte dock en elev ett visst missnöje över att ha 
behövt jobba ensam. Detta hänger ihop med att denna elev var borta i början av momentet och 
de andra hade redan valt sina arbetsgrupper. Påståendet att eleverna enskilt kunde påverka på 
vilket sätt de skulle examineras i samhällskunskap (fråga 17) delades vid den första enkäten 
nästan helt eller helt av 36,8 % av eleverna. Elevernas svar för den andra enkäten var 
oförändrad 36,8 %. Även här gav intervjuerna ytterligare information, en av eleverna ville bli 
examinerad med ett skriftligt eller muntligt prov som täckte hela momentet. När eleven 
berättade det för oss insåg vi att en del av eleverna kanske inte uppfattat att det gick lika bra 
att välja mer traditionell undervisning med ett prov på slutet som arbetssätt och examination.  
 
Svaren blir svårtolkade, men en tänkbar förklaring kan vara att eleverna ändå inte upplever 
valen som fria, utan i alltför stor utsträckning ändå beroende på lärarna. En annan tänkbar 
förklaring kan vara att kännedomen om vad som kan göras är alltför begränsad, man känner 
helt enkelt inte till alla de möjligheter som står till buds för att påverka sina egna studier. 
Intervjuerna tyder på att eleverna vid gymnasieskolans yrkesprogram sällan bereds möjlighet 
att i en stor utsträckning påverka utformningen av studierna i kärnämnena. Det bör dock 
poängteras att detta också kan vara medvetna val, det vill säga att eleverna inte har något 
större intresse för att direkt påverka innehåll, metod och värdering i dessa ämnen. Den 
slutsatsen skulle dock vara mycket olycklig eftersom den så starkt motsäger budskapet i 
princip samtliga styrdokument som ligger till grund för den svenska skolan.  
 
Enkät 2 innehöll även frågor rörande elevernas syn på hur arbetet under detta moment 
fungerat. 78,9 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att det arbete de gjort 
under detta moment var bra (fråga 18). Att elevernas egen uppfattning om sina arbeten väl 
stämmer överens med vår egen bedömning är mycket intressant. Samtliga elever färdigställde 
sina arbeten i tid, efter sina egna val av arbetsmetoder och redovisningsformer. Innehållet i 
arbeten mötte också till största delen de krav vi gemensamt kommit fram till vad gällde 
omfattning, inriktning och betygskriterier. Kvalitén på arbetena var överlag bra, av 10 arbeten 
fick tre betyget MVG, fyra betyget VG och de övriga tre betyget G (se även bilaga 7, sidan 5).  
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På påståendet att arbetssättet under detta moment inte passade dem (fråga 19) svarade 84,2 % 
av eleverna att påståendet inte stämde alls. En överväldigande del av eleverna ansåg att det 
sätt vi valde att arbeta på under detta moment passade dem bra. 84,2 % av eleverna delade 
inte eller delvis påståendet att detta moment i samhällskunskapen skulle ha innehållit fler 
traditionella lärarledda lektioner (fråga 20). Men under intervjuerna framkom istället att en 
övervägande del av eleverna ansåg att fler av lektionerna skulle ha bedrivits i en mer 
traditionell klassrumsstil där läraren mer föreläser om momentets innehåll. Det tycks tyda på 
att variation i lektionernas utformning föredras framför något enstaka sätt att bedriva 
undervisningen på.  
 
26,3 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de ej hade fått tillräckligt 
stöd för sitt eget arbete av lärarna under detta moment (fråga 21). Detta är problematiskt, trots 
att vi i stor utsträckning alltid var två lärare närvarande vid lektionerna så innebar det ändå att 
vissa elever och grupper kände sig åsidosatta vid vissa tillfällen. Det beror nog till största 
delen på att vårt stöd inte alltid kan komma vid exakt rätt tillfälle för gruppen. Eleven eller 
gruppen väljer då ofta att själv hitta lösningar vilket i och för sig är positivt, men i och med 
detta kan grupper också uppfatta det som att vissa grupper får mer hjälp än andra, vilket 
innebär irritation som kan påverka utfallet. Loggböckerna har heller inte fyllt den funktion 
som vi från början hade hoppats på. Förutom att den var tänkt att utgöra ett stöd för elevernas 
arbete skulle den också var ett medel för oss genom att vi där kunde se vilka elever eller 
grupper som eventuellt behövde våra resurser och varför. De flesta har ägnat slutet av varje 
lektionspass att fylla i dem men de har inte haft någon hjälp av anteckningarna. Detta har vi 
märkt under arbetets gång men vi har ändå uppmanat eleverna att fylla i dem för att kunna 
göra en ordentlig utvärdering mot slutet. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att 
loggboken nog passar bättre för eleverna när man jobbar med ett projekt under en längre tid 
eller om man är fler i grupperna. Som ett verktyg för läraren i prioriteringen av insatser kan 
loggboken både utvecklas och förtydligas.  
 
På påståendet att eleverna har haft svårt att veta hur de ska gå tillväga för att utföra sitt eget 
arbete (fråga 22) svarade 89,5 % av eleverna att det påståendet inte stämde alls eller enbart 
delvis. Eleverna i klassen har stor vana från sina respektive karaktärsämnen att arbeta 
självständigt. Förutom detta som framkom också vid intervjuerna att de flesta elever många 
gånger arbetat självständigt och med grupparbeten i grundskolan.  
 
Eleverna såg inte läsanvisningarna som ett stöd till förberedelser av nästkommande lektion 
och läxa. Detta beror framförallt på att eleverna helst ville jobba med sina egna arbeten. De 
lärarledda genomgångarna av ämnesinnehållet som läsanvisningarna syftade till sågs oftast av 
eleverna som ”slöseri med tid”, tid som det själva ville använda till sina eget valda arbeten. 
Det medförde att 31,6 % av eleverna instämde nästan helt eller helt i påståendet att de inte 
gjort sina hemläxor inför nästkommande lektion (fråga 23). Hemläxan hade låg prioritet för 
eleverna. Detta pekar på en av farorna med att lägga upp undervisningen på vårt sätt. Det 
finns en risk att helhetssynen över ett moments innehåll går förlorad för eleverna, eleverna får 
ett djup i sina kunskaper men över ett smalt område. På något sätt måste bredden i elevernas 
kunskaper säkerställas. Vår modell att som små delar av lektionspass behandla helheten i 
ämnet var i denna klass inte lyckad. Kanske måste istället hela lektionspass avsättas och 
schemaläggas för denna genomgång.  
 
Att traditionens makt är stor kan man konstatera efter det att 68,4 % av eleverna inte delade 
eller enbart delvis delade vårt påstående om att det skulle gå att rättvist betygsätta detta 
moment (fråga 24). Alternativa sätt att redovisa sina kunskaper och få dessa bedömda verkar 
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bland eleverna ha en låg trovärdighet, fortfarande är muntliga eller skriftliga kunskapsprov att 
föredra, i alla fall ur ett rättvise perspektiv. Intervjuerna kunde inte klarlägga varför eleverna 
tyckte så, det var mer av en känsla hos eleverna. Det ska tilläggas att elevernas vana att på 
andra sätt redovisa och examineras är mycket begränsad.  
 
94,7 % av eleverna delade inte eller delvis påståendet att detta moment i samhällskunskapen 
varit för lätt (fråga 25). Tempot har varit högt, momentet ”Omvärlden” är omfattande och 
mycket av ansvaret för studierna har lagts över på eleverna. Under intervjuerna uppgav dock 
en del av eleverna att de kunde ha arbetat än mer effektivt. Denna synpunkt framfördes oftast 
utifrån elevernas egen reflektion, ögonblick av självrannsakan eller självinsikt, ett 
konstaterande att mer hade kunnat göras.  
 
För en del av eleverna är det inte alls viktigt att delta i besluten om ämnesval, arbetsmetoder 
eller på vilka sätt kunskaperna ska redovisas och examineras. Skälen till detta kan vara flera. 
Ett skäl är att man helt enkelt inte anser sig vara intresserad av detta, eleverna förväntar sig 
helt enkelt att dessa typer av beslut skall göras av läraren. Andra orsaker kan vara att detta ses 
som ytterligare en ”börda” på elevens rygg, inte nog med att själva uppgifterna ska göras utan 
nu ska dom också arbetas fram av eleverna. För många elever är också denna period i deras 
liv mycket intensiv; betyg, pojk- och flickvänner, idrotts- och fritidsaktiviteter, resor och 
arbeten är alla konkurrenter om en begränsad tid. Prioriteringar måste göras av eleverna och 
en prioritering är att klara av uppgifterna i skolan, inte konstruera dem. 68,4 % av eleverna 
instämde nästan helt eller helt i påståendet att de är viktigt för dem att delta i beslutena om 
vad som sak läsas, hur det ämnesvalet ska behandlas och examineras (fråga 26).  
 
 
Sammanfattande resultatdiskussion  
Teorierna som vi använt oss av har legat som grund till varför vi valde att jobba med detta 
område och därför är det svårt att koppla teorierna till enkät- och intervjusvaren. En sak som 
framkom under intervjuerna och som stöds av Ferms forskning är att elevernas inflytande 
minskar ju äldre eleverna blir. Majoriteten av eleverna gav uttryck för att de haft mer att säga 
till om gällande undervisningen under högstadiet än på gymnasiet. Slutsatserna som vi kan 
dra av enkät- och intervjusvaren är att vi verkar ha uppnått det avsedda syftet med vårt 
utvecklingsarbete, eleverna verkar ha fått en ökad motivation för ämnet samhällskunskap. 
Vissa av svaren är svårtolkade och den positiva ökningen är inte alltid så stor, men i de flesta 
av frågorna har en förändring skett till det positiva. Orsakerna till förändringarna i elevernas 
attityder går att diskutera. Är det så att det ökade elevinflytandet gällande val av ämne, 
arbetsmetod och examinationssätt ligger bakom den positiva förändringen eller kan andra 
faktorer haft betydelse? En sak som kan ha påverkat svaren är att eleverna kan ha upplevt att 
det var roligt med den omväxlingen som det innebar att ha två nya lärare under momentet.  
 
Ett verkligt och praktiskt elevinflytande kan alltså öka motivationen för dessa elever, 
åtminstone temporärt men kanske inte med bestående effekter. Elevinflytande över arbets- 
och examinationsformer i ett enskilt ämne är alltså inte tillräckligt. Detta inflytande måste 
sträcka sig över samtliga av elevernas ämnen, skolans miljö, organisation, personal, praktiska 
detaljer som lokalutformning, böcker och annan kurslitteratur, tillgången till datorer och 
audiovisuella hjälpmedel, scheman, och så vidare. Elevinflytande måste genomsyra skolans 
kultur för att ha kunna ha bestående positiva effekter.  
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Fortsatt forskning  
Syftet med detta examensarbete har varit att pröva om ökat elevinflytande, vad gäller arbets- 
och examinationsformer, förändrar elevernas intresse, motivation och attityd för kärnämnet 
samhällskunskap. Även om ett verkligt och praktiskt elevinflytande i vår undersökning 
antyder att elevernas intresse, motivation och attityd för kärnämnet samhällskunskap 
förändrats i en positiv riktning är det inte en fullständig förklaring. Elevinflytande över arbets- 
och examinationsformer är inte den enda motivationsfaktorn för eleverna. Andra 
motivationsfaktorer kan ha en förstärkande eller motverkande effekt. Dessutom kan enbart 
motivation inte förklara varför eleverna tänker och handlar som de gör, för att förklara det krävs 
att motivation ingår i en mer omfattande beteendemodell.  

Figur 33. Beteendemodell enligt Abrahamsson och Andersen (Abrahamsson & Andersen 
1998, s. 141). 
 
Att utifrån en liknande beteendemodell i en gymnasieklass försöka kartlägga och identifiera 
modellens delar skulle kunna bidra till en ökad förståelse över varför undervisningen i 
kärnämnena som samhällskunskap av elever vid yrkesprogrammen ofta upplevs som alltför 
abstrakt och teoretisk.  
 
 
 
 

Motivationsfaktorer Impulser till handling Handlingar

Kognitiva faktorer Vanor och Möjligheter
- värden färdigheter

- förståelse
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Att göra till tisdag 4/2 2003, vecka 6.  
 
 
 
 
 
Skumma igenom sidorna 147-205 i boken Millenium. OBS! Skumma igenom, kolla in 
vad kapitlet ”Omvärlden” egentligen innehåller, titta i innehållsförteckningen.  
 
 
 
 
 
 
Det här skulle jag vilja arbeta med under detta moment i Samhällskunskapen: 
Fundera över vilket område DU skulle vilja fördjupa dig i. Tänk på någon fråga eller område 
inom detta moment son DU tycker verka vara intressant. Fundera inte alltför detaljerat utan 
tänk ”stort”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så här skulle jag kunna visa upp mitt egna arbete för bedömning (betygssättning): 
Fundera över hur DU skulle kunna redovisa ditt arbete. Tänk att du alla möjliga tänkbara 
alternativ, muntlig eller skriftlig redovisning för klassen eller enbart lärarna. Fantasin ’är den 
enda som sätter gränser. Men, fundera inte alltför detaljerat utan tänk ”stort”. 
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Enkät 1, Samhällskunskap A 
 
ELEVENKÄT: SAMHÄLLSKUNSKAP, RINGA IN ETT ALTERNATIV. 
 
1. Jag tycker att samhällskunskap är ett viktigt ämne.  
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
2. Jag tycker att samhällskunskap är ett intressant ämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
3. Jag tycker att samhällskunskap är ett roligt ämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
4. Jag tycker att ämnet samhällskunskap är alltför teoretiskt. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
5. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
6. Lektionerna i samhällskunskap är lika viktiga som lektionerna i karaktärsämnena 

på mitt program. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
7. Jag tycker att lektionerna i samhällskunskap skulle vara mer anpassad till det 

program jag läser. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något annat kärnämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
9. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något karaktärsämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
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10. Jag tror att ämnet samhällskunskap blir intressantare om lektionerna har mer av 
praktiska moment, som till exempel studiebesök. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
11. Jag tror att ämnet samhällskunskap skulle bli intressantare om undervisningen mer 

kunde göras utanför skolan, i privata företag, kommunala företag, föreningar, andra 
offentliga verksamheter och andra organisationer, som till exempel facket. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
12. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas 

tillsammans med oss elever. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
13. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas 

tillsammans med lärarna på våra yrkesprogram. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
14. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas efter 

det att man har frågat privata företag, kommunala företag, föreningar, andra 
offentliga verksamheter och andra organisationer, som till exempel facket, om deras 
syn på saken. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
15. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
16. Jag kan påverka på vilket sätt vi ska arbeta med innehållet under lektionerna i 

ämnet samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
17. Jag kan påverka på vilket sätt mina kunskaper ska mätas (betygssättas) i 

samhällskunskapen. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
18. Egna kommentarer, fortsätt på baksidan.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………..……………….
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LOGGBOK 
 

DATUM:………………… 
TID:……………………… 
VAD JAG/VI GJORT/TÄNKT/LÄST/PROVAT/KONTAKTAT: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
VAD SKA GÖRAS NÄSTA LEKTION: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

DATUM:………………… 
TID:……………………… 
VAD JAG/VI GJORT/TÄNKT/LÄST/PROVAT/KONTAKTAT: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
VAD SKA GÖRAS NÄSTA LEKTION: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
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Intervjuguide 
 
Tänkbara frågor vid intervjuerna  
 

• Gav introduktionen dig något? Fick du några tips eller idéer? 
 

• Tycker du att du fått vara med och påverka momentet tillräckligt? Varför, varför inte? 
 

• Har du fått dina önskemål uppfyllda, gällande material, arbetssätt, examination? 
 

• Har du fått vara med och ställa upp målen för momentet? Uppnåddes målen? 
 

• Hur har arbetsbelastningen varit? Har ni hunnit med allt det ni ville från början? Beror 
det på er planering eller den tid vi avsatt för detta moment? 

 
• Har det varit svårt att planera sin tid? 

 
• Vad tyckte du om att föra Loggbok? 

 
• Vad tycker du om våran roll (lärarens) under arbetets gång? Fått tillräckligt med 

stöd/har vi påverkat för mycket? 
 

• Har du lärt dig något nytt under momentet? Jämför med traditionellt moment. 
 

• Kommer du att ha nytta av dina nya kunskaper? 
 

• Vad tyckte du om att arbeta på detta sätt? 
 

• Skulle du tänka dig att arbeta på detta sätt igen? Varför/Varför inte? 
 

• Har arbetssättet fungerat bra? Har t.ex. någon i gruppen fått ta större ansvar än de 
andra? 

 
• Tycker du att ni elever fått ta för stort/för lite ansvar? Bra/dåligt med ansvar? 

 
• Har betygskriterierna varit rättvisa? 
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Enkät 2, Samhällskunskap A 
 
ELEVENKÄT: SAMHÄLLSKUNSKAP, RINGA IN ETT ALTERNATIV. 
 
1. Jag tycker att samhällskunskap är ett viktigt ämne.  
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
2. Jag tycker att samhällskunskap är ett intressant ämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
3. Jag tycker att samhällskunskap är ett roligt ämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
4. Jag tycker att ämnet samhällskunskap är alltför teoretiskt. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
5. Jag kommer att ha nytta av mina kunskaper i samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
6. Lektionerna i samhällskunskap är lika viktiga som lektionerna i karaktärsämnena 

på mitt program. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
7. Jag tycker att lektionerna i samhällskunskap skulle vara mer anpassad till det 

program jag läser. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
8. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något annat kärnämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
9. Jag skulle vilja byta ut lektionerna i samhällskunskap mot något karaktärsämne. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
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10. Jag tror att ämnet samhällskunskap blir intressantare om lektionerna har mer av 
praktiska moment, som till exempel studiebesök. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
11. Jag tror att ämnet samhällskunskap skulle bli intressantare om undervisningen mer 

kunde göras utanför skolan, i privata företag, kommunala företag, föreningar, andra 
offentliga verksamheter och andra organisationer, som till exempel facket. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
12. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas 

tillsammans med oss elever. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
13. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas 

tillsammans med lärarna på våra yrkesprogram. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
14. Jag tycker att valet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap ska bestämmas efter 

det att man har frågat privata företag, kommunala företag, föreningar, andra 
offentliga verksamheter och andra organisationer, som till exempel facket, om deras 
syn på saken. 

 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
15. Jag kan påverka innehållet av vad vi ska läsa i ämnet samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
16. Jag kan påverka på vilket sätt vi ska arbeta med innehållet under lektionerna i 

ämnet samhällskunskap. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
17. Jag kan påverka på vilket sätt mina kunskaper ska mätas (betygssättas) i 

samhällskunskapen. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
18. Jag tycker själv att det arbete jag gjort under det här momentet är bra. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
……………………………………………………………………………………………………..……………….
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19. Det sätt vi arbetat på under det här momentet passar inte mig alls. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
20. Jag önskar att vi hade haft fler lektioner där lärarna berättat om innehållet i det här 

momentet (”vanliga lektioner”). 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
21. Jag har inte fått tillräckligt stöd av lärarna för mitt eget arbete under det här 

 momentet. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
22. Det har varit svårt att veta hur jag ska gå tillväga för att göra mitt eget arbete. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
23. Jag har inte gjort de hemläxor vi fått inför nästa lektion. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
24. Jag tror inte det kommer att gå sätta ett rättvist betyg för alla efter det här 

momentet. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
25. Jag tycker att det här momentet har varit för lätt. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
26. Det är viktigt för mig att få vara med och bestämma om vad jag ska arbeta med, hur 

det ska arbetet ska göras och hur det ska bedömas. 
 
Stämmer inte alls      Stämmer delvis       Stämmer nästan helt         Stämmer helt 
 
 
27. Egna kommentarer, fortsätt på baksidan om det behövs.  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Att göra till Pass 3, torsdag 6/2 2003, vecka 6. 
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 147-156 i boken Millenium, kapitlet ”Den europeiska 
unionen”. 
 
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Arbetet i den Europeiska unionen brukar delas in i tre olika verksamhetsfält, eller tre pelare, 
vilka då och vad för verksamhetsområden innehåller dom?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem beslutar vad inom EU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera länder förhandlar med den Europeiska unionen om ett framtida medlemskap, den så 
kallade EU utvidgningen, hur många länder är det , ge även exempel på vilka länder? 
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Att göra till Pass 4, tisdag 11/2 2003, vecka 7.  
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 157-163 i boken Millenium, kapitlet ”EES-avtalet” och 
”En monetär union”. 
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Vilken är EU:s största inkomstkälla respektive vilken är EU:s största utgiftspost?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konvergenskrav, vad menas med det begreppet och vad innehåller det kravet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad står förkortningen EMU för?  
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Att göra till Pass 5, torsdag 13/2 2003, vecka 7.  
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 164-171 i boken Millenium, kapitlet ”Säkerhetspolitik” 
och ”Internationell politik”.  
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Vad menas med begreppet ”alliansfrihet”?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suveränitetsprincipen, vad betyder det?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns fem länder som både är permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd och har, så 
kallad, vetorätt mot beslut i säkerhetsrådet samt, vilka länder?  
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Att göra till Pass 6, tisdag 18/2 2003, vecka 8.  
 
 
 
 
 
Hoppa över 172-179 i boken Millenium, kapitlet ”Den nya tiden 1990…”.  
 
 
 
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
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Att göra till Pass 7, torsdag 20/2 2003, vecka 8.  
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 180-189 i boken Millenium, kapitlen ”Händelser i 
andra delar av världen” och ”FN – en vingklippt duva”.  
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Vad är fundamentalism och jihad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken är FN:s främsta uppgift?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varför lyckades FN i Irak – Kuwait konflikten?  
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Att göra till Pass 8, tisdag 25/2 2003, vecka 9.  
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 190-198 i boken Millenium, kapitlet ”Flykting- och 
biståndsproblem”  
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Vilka är målen för svensk biståndspolitik?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka är de tre kategorierna av flyktingar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur många flyktingar finns det i världen idag?  
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Att göra till Pass 9, torsdag 27/2 2003, vecka 9.  
 
 
 
 
 
Läs igenom sidorna 199-206 i boken Millenium, kapitlet ”Det är ont om 
jordklot”.  
 
 
 
 
Till nästa lektion, fundera över följande frågor:  
 
 
Vad innebär kretsloppstänkande?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varför heter det Agenda 21?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad behandlas i de fyra delarna i Agenda 21?  
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Passreflektioner  
 
Planering för pass 1:  

• Enkäten, enkät 1.  
• Presentation av vårt utvecklingsarbete.  
• Varför samhällskunskap?  
• Introduktion av momentet ”Omvärlden”.  
• Hur det är tänkt att vi ska jobba med det här momentet.  
• Mål med momentet, styrdokument, programmål och kursmål.  

 
 
Pass 1:  
14 av de 19 eleverna var närvarande. Lektionen inleddes med att eleverna fick besvara vår 
enkät. Vi ville att eleverna helt förutsättningslöst skulle svara på frågorna därför förklarade vi 
inte varför de skulle besvara den. Efter att eleverna fyllt i enkäten förklarade vi syftet med den 
och klargjorde på vilket sätt resultatet kommer att användas. Det ska inte gå att spåra vem 
som lämnat ett visst svar. Resultaten från enkäten kommer endast att användas för att se om 
det skett någon attitydförändring till ämnet samhällskunskap bland eleverna efter genomfört 
moment. Vi tog ånyo upp vad vårt utvecklingsarbete var tänkt att innehålla.  
 
Sedan följde en klassdiskussion om varför vi överhuvudtaget har ämnet samhällskunskap på 
schemat. Eleverna fick där fritt berätta om hur de såg på ämnet och dess betydelse. Nästa steg 
var en mer ingående presentation av själva ämnet, ”Omvärlden”, som vi kommer att behandla 
under momentet och hur det är tänkt att vi ska jobba med det. Utifrån de olika 
styrdokumenten lyfte vi fram olika kopplingar till ämnet, framförallt då programmålen och 
dess överordnade roll gentemot kursmålen. Vi poängterade dock att eleverna ska fritt välja 
både arbetsmetod och ämne inom ramen för momentet utifrån eget intresse. De behöver inte 
välja något som har anknytning till deras program. Vi ville dock lyfta fram att det som en 
tänkbar väg, eftersom det kan vara svårt att se sådana kopplingar.  
 
Vi avslutade lektionspasset med att påminna om den i föregående lektionspass (Pass A, vecka 
5) utdelade blanketten innehållande inledande anvisningar (bilaga 1) för det egna 
individuella/grupp arbetet och dess fastställande under vecka 6 och 7.  
 
Sammanfattningsvis tycker vi att den första lektionen gick mycket bra. Det som var oerhört 
viktigt var att eleverna köpte vår idé och det kände vi att de gjorde.  
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Planering för pass 2:  
• Förra passet.  
• Introduktion av ”Loggboken”.  
• Diskussion om betygskriterier och examinationsformer.  
• Förhållningsregler och tidplanen.  
• Eleverna börjar med det egna arbetet.  
• Återsamling och arbete med loggboken.  
• Utdelning av nästkommande pass läsanvisningar och vad vi sak göra vid nästa pass.  

 
 
Pass 2:  
18 av de 19 eleverna var närvarande. De elever som var frånvarande vid förra lektionen fick 
besvara enkäten, vilket innebär att samtliga har bevarat enkäten, sedan berättade vi om vårt 
utvecklingsarbete och övrigt som vi tog upp under första lektionspasset. Vi introducerade 
även ”Loggboken” (bilaga 2) som kommer att användas under momentet. En del av eleverna 
har tidigare jobbat med loggbok. Vi berättade kort om fördelarna med att använda sig av en 
loggbok och poängterade att det är underlättar för dem själva. Dels är det lättare för dem att 
strukturera upp arbetet och dels är det bra för oss som handledare för att se hur de ligger till 
och vilken hjälp de behöver.  
 
Något som också togs upp till diskussion var betygskriterier för momentet. Tillsammans med 
eleverna diskuterade vi vad som ska räknas in i betyget. Eleverna delade vår mening om att 
det både bör ta hänsyn till engagemang under lektionerna och själva produkten. Vi lyfte även 
en diskussion kring ordningsregler (till exempel att komma i tid), ömsesidigt förtroende och 
ansvar, detta sattes i samband med hela momentets tidplan. Efter det fick eleverna sätta sig 
ned enskilt eller i grupp och börja fundera över och sedan skriva ned hur och på vilket sätt de 
vill jobba under detta moment. Vi bestämde en återsamlingstid och sedan fick de, om de ville, 
gå iväg till bibliotek, datasal eller elevfiket för att jobba. Vi gick runt för att se vars hjälp det 
behövdes. De flesta av eleverna hade vid lektionens slut bestämt sig för vad och hur de vill 
arbeta. Några av dem som var borta förra gången fick lite extra tid på sig för att bestämma sig, 
men de skulle inlämnas innan nästa lektionspass.  
 
Många av eleverna har de flesta av sina lektioner i en annan del av skolan eller i en annan 
byggnad. För att de ska slippa bära med sig material som de behöver så satte vi i ordning 
pärmar där de får samla allt material de behöver. Pärmarna kan de om dem vill lämna kvar i 
klassrummet där vi har Samhällskunskap. Vi delade ut pärmarna vid återsamlingen. Annat 
material som vi kopierat upp och som de direkt fick sätta in i pärmarna var: Programmål 
(vissa delar), kursmål (som vi skrivit om för just detta moment), mål med momentet och 
betygskriterier för just detta moment.  
 
Sammanfattningsvis gick även den andra lektionen bra. De flesta verkat ha hittat ett område 
de verkar intresserade av. Några av eleverna har lite svårt att bestämma sig om framförallt 
vilket ämne/område de ska välja, de behöver lite extra handledning.  
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Planering för pass 3:  
• Tidstävling, kontroll av ”Att göra uppgiften”.  
• Kort genomgång av sidorna 147 – 156.  
• Eleverna börjar med det egna arbetet.  
• Genomgång, diskussion och fastställande av eleverna egna önskemål om 

fördjupningsarbeten, elevernas idéer om examinationsformer och omfattning av 
arbeten.  

• Återsamling, arbete med loggboken och nutidsorientering. Kontroll av slumpvis 
utvalda loggböcker.  

• Utdelning av nästkommande pass läsanvisningar och vad vi sak göra vid nästa pass.  
 
 
Pass 3: 
16 av de 19 eleverna var närvarande. Vi började med att kolla upp om de gjort den läsläxa vi 
delat ut lektionen innan. Slumpvis valde vi ut en i klassen som fick besvara en fråga, denna 
gång handlade frågan om EU: s tre pelare. Eleven klarade frågan och därmed fick klassen 
sluta lite tidigare. Därefter höll vi en kort genomgång om sidorna de haft i läxa.  
 
När vi var klara med den korta genomgången fick eleverna påbörja sina arbeten. Vi gick runt 
bland eleverna och diskuterade igenom deras upplägg. Innan lektionen hade vi suttit ned och 
grundligt gått igenom elevernas önskemål och lagt fram vissa synpunkter. Tillsammans med 
varje elev/grupp kom vi överens om inriktning på arbetet, arbetssätt och examinationsform.  
 
I slutet av lektionen hade vi återsamling i klassrummet. Eleverna fick sitta ned och fylla i 
Loggböckerna. De sista 10 minuterna av lektionen fick eleverna göra ”Nutidsorientering”. 
Det är en slags frågesport om aktuella nyhetshändelser från veckan som gått. Vi tyckte det 
skulle passa bra att köra det under momentet ”Omvärlden”. De flesta av eleverna verkade 
tycka att det var ett bra inslag. Innan de fick sluta delade vi ut nästa läsläxa. Det sista vi 
gjorde under lektionen var att vi valde slumpmässigt ut två av grupperna och lät de stanna 
kvar några minuter. Syftet med det var att vi ville titta att det gick bra för dem att fylla i 
loggböckerna.  
 
Sammanfattningsvis så har de flesta av eleverna kommit igång bra med sina arbeten. En del 
behöver lite mer stöd och uppbackning än andra. Det gäller att verkligen ge sig tid att hjälpa 
dessa elever. Dock verkar det som om dessa elever tycker det är roligt och utvecklande att få 
ta mycket eget ansvar. Vi har en grupp om två elever och en elev som jobbar ensam som det 
har varit svårt att få igång. De har inte riktigt hittat något själva som de känner att de vill 
jobba med utan vi har fått ge olika förslag. Detta arbetssätt kanske inte passar dessa elever, 
det blir kanske för mycket eget ansvar på en gång? Vi måste försöka hjälpa och stötta dem så 
mycket vi kan.  
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Planering för pass 4:  
• Tidstävling, kontroll av ”Att göra uppgiften”.  
• Kort genomgång av sidorna 157 – 163, samt aktuell världssituation.  
• Lägesuppföljning, påminnelse om tidsplanen och betygskraven.  
• Eleverna börjar med det egna arbetet.  
• Genomgång och diskussion kring eleverna egna önskemål om fördjupningsarbetena, 

elevernas idéer om examinationsformerna och omfattning av arbetena.  
• Återsamling och arbete med loggboken, Utdelning av nästkommande pass 

läsanvisningar och vad vi sak göra vid nästa pass. Kontroll av slumpvis utvalda 
loggböcker.  

 
 
Pass 4: 
13 av de 19 eleverna var närvarande. Även detta pass börjades med att vi testade om eleverna 
förstått deras läsläxa. Upplägget för detta test var ett klassgemensamt läxförhör där eleverna 
fick hjälpa varandra med frågorna. Testet gick bra. Vi fortsatte med en kort repetition av läxan 
men framförallt diskuterade vi gemensamt det aktuella världsläget, då främst Irak – USA 
konflikten, EU ländernas olika ståndpunkter och FN: s vapeninspektörers roll.  
 
Diskussionen följdes av en klassgemensam lägesgenomgång av de enskilda arbetena där 
tidsplanen och förutsättningarna för arbetet ännu en gång lyftes fram. Eleverna påbörjade sina 
arbeten. Vi cirkulerade runt bland eleverna och diskuterade med dem hur långt de hunnit och 
om de stött på några problem samt ”kontrollerade” även hur långt de hunnit med 
konkretiseringen av deras idéer kring redovisning och examination. Tillsammans med de som 
stött på problem försökte vi hitta en lösning på hur de kunde gå vidare.  
 
Vi samlades i klassrummet innan lektionens slut och eleverna fick tid att fylla i deras 
loggböcker. Innan de fick sluta delade vi ut nästa pass läsanvisning. Det sista vi gjorde under 
lektionen var att vi valde slumpmässigt ut två av grupperna och lät de stanna kvar några 
minuter för att visa upp respektive loggbok.  
 
Sammanfattningsvis flyter arbetet på bra. Det börjar dock bli allt tydligare att behoven av vårt 
stöd varierar väldigt kraftigt. Vissa av grupperna har ett bra grepp om de material de vill 
samla in utifrån klart definierade mål med sina arbeten. De är i princip helt självgående redan 
nu, det använder oss mer som ett bollplank för egna funderingar kring insamlat material och 
tänkt redovisningsform. Andra har betydligt svårare att sortera och värdera de material de 
samlar in. Om inte vi stadigt intervenerar i insamlingsfasen blir faktainsamling många gånger 
ostrukturerad och utan att en klar och medveten koppling till de mål de själva har satt upp. 
Behovet av stöd, uppmuntran och vägledning är i dessa fall betydande. Det står dock redan nu 
klart att eleverna tycker det är roligt och utvecklande att få ta mycket eget ansvar.  
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Planering för pass 5:  
• Tidstävling, kontroll av ”Att göra uppgiften”.  
• Kort genomgång av sidorna 164 – 171. Det aktuella världsläget.  
• Eleverna börjar med det egna arbetet, lägesuppföljning och handledning samt kontroll 

av loggböcker.  
• Återsamling, arbete med loggboken. Lektionen avslutas med nutidsorientering.  

 
 
Pass 5:  
14 av de 19 eleverna var närvarande. Även detta pass börjades med att vi testade om eleverna 
förstått deras läsläxa. Även denna gång klarade de av frågan som berörde sidorna de läst. 
Innan eleverna fick starta sina egna arbeten hölls en kort repetition av de sidor läxan berörde.  
 
Eleverna påbörjade sina arbeten. Informationssökning har gått bra, de flesta har hittat bra med 
information. Det problem vi ser är snarare att det kan bli svårt för eleverna att gallra bland all 
fakta de hittat. Tyvärr har skolan haft problem med datorerna och Internet, detta har försvårat 
insamlingen av fakta för vissa. Vi cirkulerade runt bland eleverna och diskuterade med dem 
hur långt de hunnit och om de stött på några problem. Tillsammans med de som stött på 
problem försökte vi hitta en lösning på hur de kunde gå vidare.  
 
Vi samlades i klassrummet innan lektionens slut och eleverna fick tid att fylla i deras 
Loggböcker. Som en ”överraskning” gav vi ett tomt blad som läsanvisning för nästkommande 
pass. De sista vi gjorde var en ny upplaga av ”Nutidsorienteringen”.  
 
Arbete flyter på bra. Tyvärr är det många som är sjuka just nu. Båda två elever från den grupp 
som har haft lite svårt att komma igång var frånvarande. Den elev som jobbar ensam och som 
också haft det lite svårt nu i början har efter förslag från oss valt inriktning. Eleven har själv 
valt arbetssätt och hur examinationen ska se ut. Valen av fördjupningsavsnitt är som följer; 
 
Grupp 1, tre pojkar  
Vill titta på konflikten mellan USA och Irak, då mer i detalj vilka styrkor och vapen som 
ansamlats i området. FN, deras organisation och uppgifter, då främst FN: s vapeninspektörer 
och deras arbete, kontrollen av ABC-stridsmedel. Skall redovisa i ett samlat dokument med 
bilder.  
 
Grupp 2, tre pojkar  
EU och handel inom EU. Ska titta på hur direktimporten av en bil från ett annat EU-land ska 
göras. Samtliga kostnader, nödvändiga myndighetskontakter och regler för införsel/import ska 
behandlas. Redovisar i form av en ”steg-för-steg” guide samt en väggplansch.  
 
Grupp 3, en pojke  
Jämförelse av priser av en snöskoter i Sverige, Finland och USA. Ska titta på villkor för 
världshandel, import/export av varor, skillnader mellan import från EU-land och land utanför 
EU samt, valutaskillnader. Redovisar det i en mapp samt en väggplansch bestående av 
lämpliga diagram.  
 
Grupp 4, två flickor  
Vill titta på FN dess organisation samt uppgifter då främst Barnkonventionen och dess 
innehåll. Ska i sitt arbete belysa hur konventionen inverkat på Sverige, i lagar och 
författningar. Redovisar det skriftligt och en väggplansch. 
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Grupp 5, en pojke  
Vill studera kurdernas situation genom att titta på utvecklingen efter Kuwaitkriget. Ska även 
titta på flyktingproblematiken generellt. Kommer att redovisade muntligt samt med ett 
skriftligt dokument.  
 
Grupp 6, två flickor  
Vill jämföra den offentliga sjukvården mellan Sverige, USA och Frankrike. Kostnader, vad 
som täcks utan privata sjukförsäkringar, organisationen av sjukvården. Redovisar det i ett 
skriftligt dokument.  
 
Grupp 7, två pojkar  
EU och handel inom EU. Ska titta på hur direktimporten av en bil från ett annat EU-land ska 
göras. Samtliga kostnader, nödvändiga myndighetskontakter och regler för införsel/import ska 
behandlas. Redovisar i form av ett skriftligt dokument.  
 
Grupp 8, en pojke  
Vill titta på vad EU gör och planerar att göra för att motverka rasism inom och utom EU: s 
gränser. Ska följa upp beslut, rekommendationer gjorda av EU. EU program för att bekämpa 
rasismen, intervjua lokala politiska företrädare om den kommunala synen på rasism och vad 
för åtgärder kommunen vidtar för att stoppa den. Tänker redovisa sitt material i ett skriftligt 
dokument samt med en tecknad serie.  
 
Grupp 9, tre pojkar  
Konflikten mellan USA och Irak. Vill titta på FN: s säkerhetsråd, organisation och uppgifter 
samt studera vilka resolutioner som är tagna i Säkerhetsrådet. Ska även se på FN som en 
helhet, dess organisation och uppgift. Redovisar genom att lämna in ett faktahäfte samt en 
väggplansch.  
 
Grupp 10, en pojke  
Har inte funnit något som speciellt intresserar honom. Vill istället få läsanvisningar för att 
sedan examineras muntligt.  
 
 
 
 
Planering för pass 6:  

• Eleverna börjar med det egna arbetet, lägesuppföljning och handledning samt kontroll 
av loggböcker. Examination och formerna för redovisning diskuteras enskilt med varje 
grupp.  

• Återsamling och arbete med loggboken, Utdelning av nästkommande pass 
läsanvisningar och vad vi sak göra vid nästa pass. Kontroll av slumpvis utvalda 
loggböcker.  

 
Pass 6: 
17 av de 19 eleverna var närvarande. Innan vi lät eleverna börja jobba gick vi snabbt igenom 
tidsplanen så att de kommer ihåg att det är näst sista veckan vi jobbar med detta moment. 
Vecka 9, på torsdag är sista lektionstimmen vi ägnar oss åt själva arbetet. De elever som valt 
att ha muntlig redovisning för oss kommer att genomföra den under vecka 11, veckan efter 
sportlovet. För de allra flesta går det mycket bra, de har samlat ihop mycket information och 
har nu börjat sammanställa allt. Ett problem är snarare att sålla ut den information som är
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väsentlig för just deras arbete. Två elever har haft lite svårigheter med att hitta lämplig 
information. En av dessa har hittat viss information men inte så mycket som önskat. Den 
eleven har lagt ner mycket tid till att grundligt söka information men inte hittat något 
användbart så tillsammans beslöt vi att eleven går vidare med det material som finns 
tillgängligt. Den andra som har haft lite svårt att finna bra information försökte vi hjälpa med 
tips på hur man kan gå vidare. En annan av eleverna som haft lite svårigheter med att komma 
igång dök inte upp på lektionen förrän alldeles i slutet, vilket var synd eftersom vi inte hann 
sitta ner och ordentligt diskutera situationen tillsammans.  
 
Vi återsamlades i klassrummet innan lektionens slut. Innan eleverna fick sluta delade vi ut 
läsanvisning för nästa lektionspass. Vi avslutade lektionen genom att igen välja ut två av 
grupperna och lät de stanna kvar några minuter för att visa upp respektive loggbok. 
 
Sammanfattningsvis gick lektionen bra. Det som varit synd är att många av eleverna varit 
sjuka ett eller flera av passen och på grund av det kommit lite efter. (Det verkar finnas ett 
visst missnöje bland eleverna mot våra läsanvisningar och läxförhör).  
 
 
 
 
Planering för pass 7:  

• Tidstävling, kontroll av att läsanvisningarna använts.  
• Kort genomgång av sidorna 180 – 189. Det aktuella världsläget.  
• Eleverna börjar med det egna arbetet, lägesuppföljning och handledning samt kontroll 

av loggböcker.  
• Återsamling, arbete med loggboken. Lektionen avslutas med nutidsorientering. 

Utdelning av nästkommande pass läsanvisningar.  
 
 
Pass 7: 
15 av de 19 eleverna var närvarande. Vi började lektionen med att gå igenom läxan till dagen, 
som handlade om Internationella konflikter och FN. Efter en kort genomgång fick eleverna 
börja jobba med sina respektive arbeten. Arbetet flöt på bra, de flesta jobbade på ganska 
självständigt och vi gick runt och svarade på frågor samt gav råd och tips. De flesta är klara 
med själva informations-inhämtningen och har övergått till att jobba med själva 
sammanställningen/slutprodukten. Eleverna har vant sig att fylla i loggboken utan påminnelse 
och det fungerar bra. I slutet av lektionen återsamlades vi i klassrummet och eleverna gjorde 
veckans nutidsorientering. Utdelning av den allt mindre populära läsanvisningen.  
 
Sammanfattningsvis har vi lagt märkte till att en del elever är mycket duktiga men att de 
verkligen behöver mycket påbackning för att det ska bli något gjort. Vissa jobbar dock 
mycket bra och vi ser vissa kopplingar till att det är sådana elever som är vana att arbete på ett 
självständigt sätt.  
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Planering för pass 8:  
• Eleverna börjar med det egna arbetet, lägesuppföljning och handledning samt kontroll 

av loggböcker.  
• Återsamling, arbete med loggboken. Utdelning av den sista läsanvisningen!  

 
 
Pass 8: 
16 av de 19 eleverna var närvarande. Eftersom detta är inlämningsveckan så lät vi eleverna 
börja jobba med sina arbeten på en gång. Läxförhöret av sidorna 190 – 198 hoppades över, 
under stort jubel! För de allra flesta går det fortfarande mycket bra, många är i 
avslutningsfasen av sitt arbete och en del grupper är mer eller mindre färdiga. För första 
gången framförde inte eleverna några önskemål om att få sluta tidigare! Vårt jobb i detta 
skede består till största delen av att ordna fram material som ark, saxar, färgpennor samt att på 
elevernas begäran ”godkänna” bildval och layouter. Vi har också kunnat samtala med varje 
grupp på ett mer ingående sätt och har nu ett betydligt bättre underlag för vår planering av 
avslutningen med redovisningar och intervjuer. Eleverna fyllde också i sina loggböcker utan 
påminnelse.  
 
Sammanfattningsvis var det en mycket givande och bra lektion. Dock så råder det fortfarande 
ett visst ”missnöje” bland eleverna mot våra ”Att göra” uppgifter. Men eftersom det var den 
sista som delades ut så togs den emot på ett lite mer positivt sätt.  
 
 
 
 
Planering för pass 9:  

• Eleverna färdigställer det egna arbetet, lägesuppföljning och handledning samt 
kontroll av loggböcker. Det som är klara gör nutidsorienteringen.  

• Återsamling.  
• Kort genomgång av sidorna 199 – 206, de sista i detta moment.  

 
 
Pass 9: 
16 av de 19 eleverna var närvarande. Sista lektionen som vi ägnar åt själva arbetet och sista 
lektionen innan lovet. Vi beslutade att inte göra nutidsorienteringen tillsammans i slutet av 
lektionen utan de som hann fick göra den. Eleverna var ivriga att komma igång med sina 
arbeten. Några var redan klara inför denna lektion. Dessa elever fick jobba med 
nutidsorienteringen samt med de frågor de fått till detta lektionstillfälle. Eleverna jobbade på 
och det märktes att de ville hinna bli klara med sina arbeten. Alla de som valt att redovisa på 
ett skriftligt sätt (arbete, väggplansch, häfte) hann bli färdiga. Tillsammans med de som valt 
att redovisa muntligt har vi kommit överens om att de ska redovisa deras arbeten veckan efter 
lovet. I slutet av lektionen samlades vi i klassrummet och gick igenom det de haft i läxa, 
därefter slutade vi.  
 
Sammanfattningsvis gick lektionen bra. Eleverna verkar ha vant sig allt mer att jobba på detta 
sätt, att få ta mycket eget ansvar. Majoriteten av eleverna har klarat sig bra medan för ett fåtal 
kanske det blev för mycket eget ansvar på en gång och de har inte utnyttjat lektionstiden på 
ett effektivt sätt.  
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Intervjuerna  
 
Intervjuer med bandspelare, tre pojkar  
Vi: Har det varit ok med tid? 
Elev: Nja vi har haft lite lite tid när vi alltid fått sluta lite tidigare när vi haft ”sluta tidigare 
frågorna”.  
 
Vi: Det har varit för lite tid? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Alltså skulle ni inte fått sluta tidigare? 
Elev: Nä. 
 
Vi: Det har alltså varit lite snävt med tid? 
Elev: Ja och så har datorerna krånglat. 
 
Vi: Tycker ni att det varit ett krångligt sätt att jobba på? Ni har ju fått bestämma mycket själv. 
Eller visste ni hur ni ville göra? 
Elev: Nä nå har det varit bra.  
 
Vi: Har ni fått vara med och påverka tillräckligt, eller har vi lagt oss i för mycket? 
Elev: Nä. Vi har gjort som vi velat.  
 
Vi: Vi kanske inte lagt oss i tillräckligt? 
Elev: Kanske det. 
 
Vi: Eller har det fungerat bra på det här sättet ändå? 
Elev: Det har fungerat ganska bra. Vi har ju vetat vad vi skulle har med.  
 
Vi: Hur har det gått med loggboken? 
Elev: Bara bra. Vi har skrivit det vi gjort inte så mycket vad vi ska göra. Vi har inte haft så 
mycket tid på oss att skriva.  
 
Vi: Tyckte ni att det var onödigt att ha en loggbok? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Det har inte gett er något, hjälp er? 
Elev: Nä. 
 
Vi: Har ni jobbat på det här sättet tidigare, att få bestämma fritt? 
Elev: Ja nå har man gjort en del grupparbeten, jobbat ganska fritt. På högstadiet var det 
ganska fritt.  
 
Vi: Inte här på gymnasiet? 
Elev: Vi har inte så många ämnen där man jobba på detta sätt.  
 
Vi: Vad tycket ni om att från början välja helt fritt hur ni skulle jobba? Var det bra eller blev 
det för fritt? 
Elev: Ni sa ju lite om vad som skulle vara med.  
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Vi: Det här om att ni själva fick välja hur ni ville redovisa, bedömas vad tyckte ni om det? 
Kändes det konstigt det? 
Elev: Nä nå är det bra.  
 
Vi: Det är bättre? 
Elev: Jo, då slipper man muntlig redovisning.  
 
Vi: Borde vi haft ett prov? Vi har ju haft frågor att göra, skulle ni klarat ett prov baserat på de 
frågorna? 
Elev: Ja det tror jag, nå hade man kunnat. 
 
Vi: Skulle ni kunna tänka er att arbeta på det här sättet igen i samhällskunskap? 
Elev: Jag vet inte, nog var det ganska kul. Bra sätt att jobba.  
 
Vi: Känner ni att ni lärt er något? 
Elev: Jo, men vi kunde ju mycket redan innan.  
 
Vi: Har ni tittat på det mål som ni ställde upp i början? 
Elev: Någon gång har vi kollat. Det var svårt att skriva om det som händer just nu för det 
händer så mycket hela tiden.  
 
Vi: Var ni överens i gruppen om hur ni skulle jobba? 
Elev: Ganska överens.  
 
Vi: Är ni vana att jobba tillsammans? 
Elev: Ibland jobbar vi tillsammans. I svenskan ibland…  
 
Vi: Fungerar det här bra, jobbar alla lika mycket? 
Elev: Lite olika.  
 
Vi: Om man ska betygsätta er, ska som göra det som grupp eller ska vi titta på er en och en? 
Elev: Vi är ju en grupp. Alla har jobbat lika.  
 
Vi: Om en av er inte gjort det? 
Elev: Nä det skulle inte varit rättvist. 
 
 
En pojke 
Vi. I stora drag har det varit bra att arbeta på det här sättet? 
Elev: Ja men det var lite svårt att få fram information. Om man haft något annat skulle man 
kanske fått fram lite mer. Men själv sättet som vi jobbat på har varit bra.  
 
Vi: Är det ett sätt som du kan tänka dig att jobba igen på? Att du själv får bestämma mycket? 
Elev: Ja men jag skulle vilja vara i grupp. Det är jobbigt att vara ensam.  
 
Vi: Har du fått vara med och påverka momentet tillräckligt (förutom att jobba ensam)? 
Elev: Ja nog har man fått påverka lite grann i alla fall, ni har frågat lite grann… 
 
Vi: Tycker du om ditt ämne (förutom svårt att hitta material)? 
Elev: Ja man har ju själv vilja veta om skoterpriser… 
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Vi: Är det bra att själv få bestämma hur man vill redovisa? 
Elev: Ja det är det. Det är bäst om man får bestämma själv.  
 
Vi: Blir det roligare att arbeta, när man vet att man själv valt det? 
Elev: Ja när man bestämmer själv, du ska man inte ha något att klaga på.  
 
Vi: Hur tycker du att vi varit? Har vi hjälpt dig för lite eller mycket? 
Elev: Jag har klarat mig ganska bra och har fått hjälp när jag fastnat.  
 
Vi: Ska man jobba så här jämnat i Samhälls? 
Elev: Det beror på vad man jobbar med.  
 
Vi: Passade det bra den här gången? 
Elev: Ja.  
 
Vi: Hade lärarledda lektioner fungerat för dig? 
Elev: Ja nog hade det fungerat, som allt annat… 
 
Vi: Är det bra att ni elever får öva er i att ta ansvar, utvecklas man av det? 
Elev: Det vet jag inte, men det måste ju nästan vara så.  
 
Vi: Skulle du tänka dig att jobba på detta sätt igen eller föredrar du mer traditionell 
undervisning? 
Elev: Ja det skulle jag fast då skulle jag vilja jobba i grupp.  
 
Vi: Ska vi som lärare lägga oss i mer och höra hur det går? 
Elev: Ja lite grann, men vi vill jobba själva och få hjälp om vi får problem.  
 
Vi: Loggboken vad tyckte du om den? 
Elev: Enformigt. För mig gav den inte så mycket men för andra som gjorde olika saker kan 
den varit bra.  
 
 
Tre pojkar 
Vi: Hur har det varit att jobba på detta sätt? 
Elev: Jag tyckte det var ganska skoj ändå.  
 
Vi: Är det ett roligare sätt att jobba på än och ha traditionell undervisning? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Lär man sig något? 
Elev: Ja. Man får mer frihet att göra som man vill, inte som på vissa andra lektioner då man 
bara lyssnar till läraren och jobbar i böckerna, det är hur jobbigt som helst.  
 
Vi: Har ni fått bestämma tillräckligt? Vad ni vill göra och hur ni vill redovisa? 
Elev: Ja.  
 
Vi: Är det rätt? 
Elev: Ja.  
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Vi: Bra med eget ansvar? 
Elev: Ja, det skulle nog fungera ännu bättre nästa gång vi skulle jobba på detta sätt.  
 
Vi: Har det varit för mycket tid? 
Elev: Nä, det tycker inte jag. Det har inte varit slött men det har varit lite svårt att komma 
igång.  
 
Vi: Har ni jobbat på det här sättet tidigare? 
Elev 1: Nä. Inte vad jag kommer ihåg. 
Elev 2: Jag tror jag har gjort det någon gång på högstadiet.  
Inte på gymnasiet.  
 
Vi: Har det fungerat bra i gruppen? 
Elev 1: Ja. 
Elev 2: Jag kanske har gjort lite mindre för jag har varit sjuk.  
 
Vi: Ska alla betygssättas lika? 
Elev: I vår grupp har alla jobbat ungefär lika. Men om det skulle vara så att en inte gör något 
bör den inte få samma betyg för då är det lätt att det utnyttjas. Då är det ju bara att se till att 
man hamnar i en bra grupp.  
 
Vi: Har ni lyckats uppnå de mål ni ställde upp i början? 
Elev: Ja vi har fått fram det vi ville. Det går ju alltid att göra bättre… 
 
Vi: Hur har det fungerat med oss, har vi hjälpt er tillräckligt eller har vi lagt oss i för mycket? 
Elev: Nog har det varit bra.  
 
Vi: Loggboken, har ni haft någon nytta av den? 
Elev: Nej, vi har fyllt i den men den har inte hjälpt oss så mycket. En gång har vi haft hjälp av 
den… Mest för er skull så ni har kunnat kolla hur det går för oss. 
 
Vi: Skulle ni kunna tänka er att jobba på det här sättet igen? 
Elev: Ja, hellre än att ha vanlig undervisning. Det har fungerat bra.  
 
 
Tre pojkar 
Vi: Hur har det fungerat att jobba så här? 
Elev: Det har fungerat bra.  
 
Vi: Är det för slött? 
Elev: Nä, det var skönt.  
 
Vi: Skulle vi varit på er hårdare? 
Elev: Nä nog har det fungerat bra.  
 
Vi: Har ni fått vara med och påverka tillräckligt? 
Elev: Ja, det har vi.  
 
Vi: Är det ett sätt som ni skulle vilja jobba på igen? 
Elev: Ja, det har ju gått bra. 
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Vi: Hur har det fungerat att jobba i grupp? 
Elev: Det är skönt. Det blir inte så mycket att göra.  
 
Vi: Har alla gjort lika mycket? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Ska alla ha lika betyg? 
Elev: Ja, men det beror på hur alla arbetat. Men det är ju svårt att veta om någon inte gjort 
lika mycket… 
 
Vi: Har det varit tillräckligt med tid? 
Elev: Ja, men på slutet blev det lite stressigt. Vi var lite slöa i början.  
 
Vi: Har ni haft någon hjälp av Loggboken? 
Elev: Nä, vi fyllde i den men vi har inte haft någon större hjälp av den.  
 
Vi: Borde vi varit på er mera? 
Elev: Nä det hade inte hjälpt. Vi har ju vårt ansvar…  
 
Vi: Har ni jobbat på det här sättet tidigare på gymnasiet? 
Elev: Jag tror inte det. Men det var ju ganska skoj. På högstadiet har vi jobbat ganska fritt.  
 
Vi: Känns det roligare att jobba när man vet att man valt själv? 
Elev: Ja. Det är trist när någon annan ska bestämma.  
 
Vi: Är det en fördel att själv få välja hur man vill redovisa? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Påverkade datastrulet er? 
Elev: Nja... 
 
Vi: Svårt att hitta material? 
Elev: Nej det har gått bra. 
 
Vi: Skulle ni kunna tänka er att jobba på detta sätt igen? 
Elev: Ja.  
 
 
En pojke 
Vi: Hur tycker du det varit att jobba på detta sätt, har det fungerat bra? 
Elev: Jag tycker det är bra att jobba så här för att då får man ta ansvar själv för att man gör 
det. Att det blir gjort. Jag kanske inte har gjort så mycket på lektionerna men då har jag gjort 
hela mitt arbete hemma.  
 
Vi: Har du svårt att arbeta på lektionerna, gör du det hellre hemma? 
Elev: Jag jobbar effektivare hemma.  
 
Vi: Har du fått jobba med det du ville från början? 
Elev: Ja nog har det varit bra. Från början visste jag inte riktigt vad jag ville jobba med, men 
då kom ni med förslag och det var ju bra. Det var svårt att komma på ämne. 
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Vi: Föredrar du att jobba ensam eller jobba du hellre i grupp? 
Elev: Jag jobbar hellre ensam. Då lider inte andra när jag inte orkar göra så mycket på 
lektionerna.  
 
Vi: Borde vi som lärare mera på dig under lektionerna? 
Elev: Nä vill jag inte jobba så jobbar jag inte.  
 
Vi: Är det här ett bra sätt för dig? 
Elev: Ja det är ett bra sätt, det tycker jag.  
 
Vi: Bättre än och ha vanliga lektioner? 
Elev: Helt klart. Då orkar man inte lyssna så länge. 
 
Vi: Borde vi haft prov? 
Elev: Nä, det är sånt man ändå inte kommer ihåg sen. Då är det bättre att göra ett arbete.  
 
Vi: Loggboken? 
Elev: Den har jag inte fyllt i för jag har inte jobbat under lektionerna.  
 
Vi: Har du arbetat på det här sättet tidigare under gymnasiet? 
Elev: Nä vi har nog inte gjort på det här sättet tidigare här på gymnasiet. På högstadiet har 
vi jobbat så här.  
 
Vi: Skulle du tänka dig att jobba i Samhälls på detta sätt igen? 
Elev: Ja, helt klart. Det här har varit mycket bättre än att ha vanliga lektioner, då har man 
bara suttit och man har inte kommit ihåg något. Man lär sig inget av det…  
 
 
Två flickor 
Vi: Hur har det varit att jobba på detta sätt? 
Elev: Det har varit bra. Jag tycker att det har varit ganska lätt.  
 
Vi: Har det varit för lätt? 
Elev: Det har gått så fort. Vi blev ganska fort klara. Men det var bra att man fick ta mycket 
ansvar.  
 
Vi: Ni är ganska vara att arbeta på det här sättet? 
Elev: Ja, vi arbetar nästan alltid så här i våra karaktärsämnen.  
 
Vi: Kan det bli för mycket? 
Elev: Ja, tillslut blir man less… 
 
Vi: Om ni jämför traditionell undervisning med det här sättet att arbeta? 
Elev: Man lär sig mest av att arbeta själv. Det är roligare att göra arbeten än att sitta på 
lektion och lyssna på när läraren pratar.  
 
Vi: Bra med variation? 
Elev: Ja.  
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Vi: Har ni fått vara med och påverka tillräckligt?  
Elev: Ja, vi har ju fått välja allt själv. Men det har varit bra att det fanns vissa punkter att 
utgå ifrån som loggboken. Allt blir mycket roligare när vi får vara med och bestämma.  
 
Vi: Har ni fått tillräckligt med hjälp av oss? 
Elev: Ja, vi har ju fått böcker.  
 
Vi: Loggboken, har den fungerat? 
Elev: Ja vi har fyllt i den.  
 
Vi: Har ni haft någon hjälp av den? 
Elev: Nä, eller kanske lite… det är väl om någon varit borta så har man kunnat kolla vad som 
vi tänkte göra.  
 
Vi: Hur har ”Att göra uppgifterna” fungerat, har ni gjort dem? 
Elev 1: Jag har gjort alla, de var lätta. 
Elev 2: Nä jag har inte gjort dem. 
 
Vi: Prov? 
Elev: Nä. 
 
 
En pojke och en flicka 
Vi: Har det varit bra att jobba på det här sättet? 
Elev 1: Det har varit bra.  
Elev 2: Ja, lite annorlunda.  
 
Vi: På vilket sätt har det varit annorlunda? 
Elev: Allt det här när man har kört … 
 
Vi: Men ni är ganska vana att jobba fritt när ni har era karaktärsämnen? 
Elev: Ja, vi har mycket fritt arbete. Vi är ganska vana att ta eget ansvar. Men vi har inte 
jobbat med loggbok, det var annorlunda.  
 
Vi: Har ni jobbat så här i något kärnämne? 
Elev: En gång i engelskan.  
 
Vi: Var det svårt att komma igång? 
Elev: Svårt att välja ämne. Inte så svårt att hitta information.  
 
Vi: Borde vi gett er områden att välja mellan? 
Elev 1: Bättre att välja helt själv. Om ni styr mer blir det mindre arbetat.  
Elev 2: Men det skulle varit lättare att komma igång.  
Elev 1: Vissa saker kunde ni styrt lite mer, fast det har ni gjort lite… 
 
Vi: Kände ni att ni fick era önskemål uppfyllda? 
Elev: Ja. 
 
Vi: Har vi lagt oss i för lite under arbetets gång? 
Elev: Nä det är bättre om man får jobba själv, så frågar man om man behöver.
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Vi: Har ni hunnit med det ni ville från början? 
Elev: Det skulle varit bra med tid om man inte hade varit borta, annars var det bra.  
 
Vi: Vad tyckte ni om Loggboken? 
Elev: Ganska onödigt. Lite bra att kolla vad man hade tänkte göra den lektionen, kolla om 
man lyckats med det eller om man bara gjort något annat. Men det var lite för lite att skriva i 
den.  
 
Vi: Skulle ni kunna tänka er att jobba på det här sättet igen i samhällskunskap? 
Elev: Ja, kanske lite mer styrt.  
 
Vi: Om ni jämför vanlig undervisning med det här? 
Elev: Det här är man piggare på, att jobba än om läraren står framför tavlan… 
 
Vi: Lär man sig något? 
Elev: Ja, men det beror på från person till person.  
 
Vi: Hur är det för er? 
Elev 1: Jag lär mig bättre av att jobba med arbeten än att sitta och skriva av då faller allt 
bort.  
Elev 2: Jag tycker också det.  
 
Vi: Blir man mer motiverad? 
Elev: Ja man anstränger sig mera för att det ska lyckas och att man ska få mer än ett G.  
 
Vi: Föredrar du att arbeta ensam? 
Elev 1: Nja, det beror på vem man ska arbeta med. Jag vill gör abort arbetet så fort som 
möjligt så att det inte samlas på en hög. Därför kan det vara lättare för mig att jobba ensam.  
 
Vi: Jobbar du helst ensam eller i grupp? 
Elev 2: Ensam för det kan vara jobbigt när någon är borta. Och då vet man var alla saker 
finns. 
 
 
En flicka 
Vi: Hur har det varit att arbeta på detta sätt? 
Elev: För mig har det inte fungerat så bra för jag har ju varit bort mycket. Ändå har det varit 
intressant men jag har inte orkat gå på lektionerna.  
 
Vi: Finns det något som vi kunnat göra annorlunda? 
Elev: Nej, det hänger på mig själv.  
 
Vi: Var det bra att det var så fritt, att ni fick välja allt själv? 
Elev: Ja. När vi fick arbeta om det vi ville, men det blev struligt när vi inte hittade bra 
information och så har vi gått om varandra lite.  
 
Vi: Borde vi haft traditionell undervisning också? 
Elev: Jag tycker att det är bra och ha det helt fritt för traditionell undervisning (Samhälls) är 
inte så intressant.  
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Vi: Har ni fått tillräckligt med stöd? 
Elev: Kanske lite mer hjälp när vi hade det svårt i början. Men vi är ju en stor grupp ni kan 
inte vara på alla ställen samtidigt.  
 
Vi: Hur jobbar du helst i Samhälls? Ensam eller i grupp?  
Elev: Helst ensam men jag tänkte att det kunde vara kul att testa och jobba i grupp med X. 
Jag gillar inte att jobba med folk jag inte känner. Men det gick ändå inte som planerat. I 
efterhand hade jag nog hellre gjort det ensam X är ganska tystlåten…  
 
Vi: Hur jobbar du helst i Samhälls? 
Elev: Prov istället för grupparbete. Någon genomgång men ändå ganska fritt. Man kan jobba 
med instuderingsfrågor.  
 
Vi: Finns det någon skillnad mellan grundskolan och gymnasiet angående hur man jobbar i 
samhälls? 
Elev: Mer styrt på grundskolan.  
 
Vi: Skulle du kunna prova på att jobba på det här sättet igen? 
Elev: Ja varför inte. Men då skulle jag hellre välja att ha ett prov än att lämna in ett arbete.  
 
Vi: Var det tillräckligt med tid? 
Elev: Ja. Nästan för mycket tid och då skjuter man fram det.  
 
 
Intervjuer utan bandspelare, två pojkar  
Vi: Hur har det varit att jobba på det här sättet? 
Elev: Det har varit bra, inte så jobbigt man har inte behövt anstränga sig så mycket. Man 
behövde inte stressa.  
 
Vi: Har det varit roligt eller krångligt? 
Elev: Det har varit bra att jobba så här, bättre än traditionell undervisning. 
 
Vi: Hur har det varit med tiden? 
Elev: Det har inte varit några problem. 
 
Vi: Har ni hittat material? 
Elev: Vi hittade direkt det vi vill ha reda på, via vägverket och bilprovningen. 
 
Vi: Loggboken hur har det fungerat? 
Elev: Bra men vi har inte haft så stor nytta av den.  
 
Vi: Jobbar ni helst ensam eller i grupp? 
Elev: Hellre i grupp men det beror lite på vem som är med i gruppen. Om det är sådana som 
inte gör något är det bättre att jobba ensam. 
 
Vi: Har ni lärt er något nytt? 
Elev: Ja lite… 
 
Vi: Är detta ett bra sätt att jobba på? 
Elev: Ja, det har faktiskt varit ganska bra tiden har gått fort. 
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Vi: Har ni haft för stort eget ansvar? 
Elev: Man ska egentligen klara av det, men ibland är man lat. 
 
Vi: Skulle ni kunna tänka er att jobba på det här sättet igen? 
Elev: Ja, definitivt. 
 
Vi: Går det att jobba så här i andra ämnen? 
Elev: Ja, säkert.  
 
Vi: Skriftliga prov? 
Elev: Hellre muntliga.  
 
Vi: Uppgifterna som ni haft har ni gjort dem?  
Elev: Då vi kunnat. Lätt att man glömmer… 
 
Vi: Har ni jobbat på det här sättet på gymnasiet tidigare? 
Elev: Nä, det har mest varit lärarna som bestämt vad vi ska göra. På högstadiet jobbade vi 
jämt så, det blev för mycket… 
 
 
En pojke 
Vi: Har det fungerat bra? 
Elev: Ganska bra. 
 
Vi: Jobbar du heller ensam eller i grupp? 
Elev: Det är skönt att jobba ensam. 
 
Vi: Borde vi lagt oss i mer? 
Elev: Nä det var bra som det var. 
 
Vi: Gillar du traditionell undervisning? 
Elev: Ja det är ok så länge man inte behöver skriva. 
 
Vi: Har vi hjälpt dig tillräckligt? 
Elev: Ja det har varit som det brukar. 
 
Vi: Hur jobbar du helst i Samhälls? 
Elev: Så som vi gjort. Fast det kan vara bra med lite av varje. 
 
Vi: Är det någon skillnad mellan Samhälls på grundskolan och på gymnasiet? 
Elev: Vet inte. 
 
Vi: Finns det något som är speciellt roligt inom Samhälls? 
Elev: Inget som jag kan komma på.  
 
 
 
 
 
 


