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Förord  
Vi vill tacka våran praktik handledare och de elever som ställt upp i undersökningen och 

möjliggjort vårat utvecklingsarbete. Vi kunde inte ha fått ett bättre mottagande från elever och 

lärare på skolan där vi gjorde vår praktik. Vi trivdes jättebra under hela våran praktikperiod 

och ser verkligen fram emot att få gå ut och jobba som lärare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
Abstrakt 
Detta utvecklingsarbete undersöker hur man genom behavioristiska metoder, så som 

betingning, försöker öka elevernas studiemotivation inför historieämnet. Eleverna har fått 

jämföra resultaten från två prov, ett före och ett efter momentets genomgång, de har därefter 

svarat på en enkät angående deras motivation och hur de upplever stress. Motivation är en 

sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling. 

    Det vi kom fram till var att när eleverna ser sin egen kunskapsutveckling så blir de 

motiverade till ökade studier i historieämnet. Eleverna upplevde det även som positivt att de 

fick möjlighet att veta innan momentet vad det är som de skall kunna när momentet är slut. 

Eleverna svarade att metoden vi hade använt oss av inte hade minskat stressen som de 

upplevde i skolans vardag. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 

Anledningen till att vi har valt att göra just detta som examensarbete är att vi har sett ett 

problem som finns hos många av dagens elever. Problemet de har är att de inte ser en 

koppling/samband mellan den tid de avsätter för studier och den kunskap de förvärvar. 

Bristen mellan lärandet och bristen på återkoppling, det vill säga den kunskap eleverna tar till 

sig, kan leda till ökad stress hos eleverna. De har svårt att se de framsteg de gör, det vill säga, 

vad de har lärt sig. Många elever kan uppleva att de står och stampar på samma ställe, 

speciellt när det gäller kärnämnena eller de teoretiska ämnena.  

    Vi vill med vårt utvecklingsarbete visa eleven hur mycket de lärt sig så att den sedan kan 

reflektera över sina egna framsteg och på så vis upptäcka att de kan och att de faktiskt lär sig 

något. Det vill säga, vi vill visa eleverna deras egen kunskapsutveckling. Med detta menar vi 

att eleverna skall få en möjlighet att förstå och att använda sig utav den nya kunskapen. Detta 

vill vi göra genom att på ett konkret sätt visa eleverna den kunskap de, ibland omedvetet eller 

ofrivilligt, har tillgodogjort sig under momentet. Vi tror att detta leder till att eleverna blir mer 

medvetna om sina egna kunskapsförvärv och däri finner en ökad motivation till fortsatt 

lärande. Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling. 

Motivation kan också definieras genom att det är det som stimulerar eller driver en individ att 

handla på ett visst sätt. Motivation är också att man stimulerar och driver en person att handla 

på ett visst sätt. De olika faktorerna som finns bakom ett motiv kan vara prestationsbetingat, 

det vill säga, individen vill göra bra ifrån sig och vill lära sig att lära (Bruzelius, Skärvad, 

1995). Vi vill genom att använda oss utav dessa grunder motivera eleverna, det vill säga, ge 

dem drivkraften till att utveckla sig. Vi vill även genom detta minska den stress som vi har 

upplevt att många elever har idag eftersom stress ofta har en negativ och ibland hälsofarlig 

effekt på eleven. Enligt WHO utgör stress idag ett av våra största hot mot folkhälsan. De 

anser att stressrelaterade sjukdomar och besvär kan leda till, bland annat, magsår, kronisk 

trötthet, sömnbesvär och panikattacker. De anser att det är högst osannolikt att detta skall 

minska i framtiden. Stress i sig beskriver hur en människa reagerar, stress är kroppens försvar 

i hotfulla och pressande situationer. Modern forskning ser att reaktionerna på stress kan pågå 

långt efter den omedelbara uppvarvnigen, ifall den påfrestade situationen är långvarig (Stress 

medicine).  



 

 

2

Eftersom vi tycker att detta är en så viktig del i elevernas lärandeprocess ville vi helt enkelt 

göra ett försök att öka elevernas insikt om sina framsteg så att eleven lär för livet och inte för 

skolan. 

    Vi upplever själva att vi på ett väldigt sent stadium i studierna har börjat reflektera över 

vårt lärande. Vi anser att denna insikt borde vi ha blivit medvetna om tidigare, det hade 

underlättat våra studier och minskat stressen över att inte kunna något vi egentligen kan.  

 

1.2 Förankring i styrdokument 

Då vi kläckt idén om vad vi vill göra som examensarbete sökte vi efter förankringar i LPf 94; 

där vi fann följande: 

• För att kunna orientera sig i en komplex verklighet är det viktigt att eleven har 

förmåga att tillgodogöra sig och använda ny kunskap och det är genom studier som 

eleven skall skaffa sig en grund för livslångt lärande. Elevernas kunskapsutveckling är 

beroende av om de får möjlighet att se ett samband. Eleverna skall få möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter och kunskaper. 

• Elevens möjligheter 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 eleven har. 

• Eleven skall tro på sin egna förmåga och sina möjligheter att utvecklas, eleven skall 

också utveckla en insikt om sitt egna sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 

lärande. 

• Skolan skall sträva mot att varje elev kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar 

en analytisk förmåga att närma sig ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och att 

tänka. 

 

 
1.3 Teori  

Vår huvudteori bygger främst på behaviorismen vars ansikten utgörs av Pavlov, Watson och 

Skinner. 

    Denna teori går ut på att en viss påverkan eller stimuli utlöser bestämda reaktioner, det vill 

säga ett beteende. Detta är något man kan tillämpa även när det gäller inlärning. För att 

inlärningen skall ge resultat krävs det att det finns ett nära samband i tiden mellan den 

obetingade prestationen och de betingande stimulus. Det krävs också att inlärningssituationen 
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upprepas. I vår undersökning kommer detta att utgöras av provet och den egna erfarenheten 

med inlärning, detta gäller även det följande provet, vilket är obetingat. 

    Påvisandet om framstegen som eleverna gör mellan de båda provtillfällena ger en slags 

positiv betingning, då eleverna ser sina individuella framsteg. Detta hoppas vi leder till att de 

till nästa gång de får ett prov har de lärt sig att deras nerlagda möda för inlärningen leder till 

positiva stimulus. Detta gör att elevernas motivation till att lära sig har ökat eftersom det gav 

positiva stimulus.  

 

 

1.3.1 Behaviorismen gentemot utvecklingsarbetet 

Behaviorismens grundare är Ivan Pavlov var en rysk vetenskapsman som inspirerades av de 

progressiva idéerna (Nobel e-museum, 2003). Pavlovs teori gick ut på att alla människor och 

djur följer en medfödd handlingsberedskap där påverkan/stimuli av en individ utlöser en 

bestämd reaktion, det vill säga ett beteende. Genom betingning kan man lära in och framkalla 

ett önskat beteende. Villkoren för att denna inlärning skall ge resultat är att det finns ett nära 

samband i tiden mellan prestationen av de obetingade stimuli och den betingade stimulus samt 

att inlärnings situation upprepas ett visst antal gånger (Jerlang, 1999). Han menade på att 

inlärning bygger på medfödd reflex, det som händer vid inlärningen är att någonting annat 

kopplas till denna medfödda reflex (Hedbergska, Sundsvall, 2003). Om upplevelsen är stark 

kan hopkopplingen ske efter en enda upplevelse annars kan det behövas många upprepningar 

för att framkalla inlärning (Hedbergska, Sundsvall, 2003). 

    Pavlov menade att det bara var ett beteende som lärdes genom betingning. Studierna han 

gjorde på hundarna är likvärdiga med andra studier som visar på informationsvärdet av 

stimuli och att det är det som skapar lärande (Franken 1998). 

    Denna teori har sedan vidareutvecklats och bearbetats av John Watson som ansåg att de 

viktigaste av det mänskliga beteendet var betingat av intryck från omgivningen (Runeby, 

1998). Watsons teori för att lära in kunskapen genom betingning går ut på att man säger orden 

för sig själv (Jerlang, 1999). 

    Edward Thorndike, professor i psykologi vid Columbia University i New York, hävdade, 

genom att få en reaktion på sina beteenden så kan både djur och människor komma fram till 

de mest rationella beteendena (Jerlang, 1999). Detta beteende framkommer genom en rad 

försök som misslyckats (och där man lär sig av sina misstag). När man sedan lyckas ger detta 

lyckade försök så hög stimuli att man ändrar beteendet efter det lyckade försöket. Detta kallas 

idag ”trail and error” metoden (Jerlang, 1999). 
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    Skinner, den som är mest inspirerad av Pavlov, menar att beteende formas av 

konsekvenserna som uppstår genom reaktioner från omgivningen. Individen lär sig alltså 

vilka beteenden som betalar sig och vilka som inte gör det (Jerlang, 1999). Förstärkning ökar 

sannolikheten för ett önskat beteende, bestraffning minskar sannolikheten för ett oönskat 

beteende.  Vad som kan betecknas som förstärkning avgörs inte av omgivningen utan av 

individen i fråga. (Hedbergska, Sundsvall, 2003) 

    En typ av förstärkning är ”Intermittent förstärkning” vilket betyder att när man lär ut något 

nytt, så ska man först förstärka det nya beteendet varje gång, men när beteendet väl är inlärt 

skall förstärkningen bara komma ibland (Hedbergska, Sundsvall, 2003). 

    En av hans huvudteorier är ”operat betingning” (positiv feedback för sin prestation) han 

menade också att medfödda skillnader påverkar hur fort man lär sig något och hur beroende 

inlärningsprocessen är av hur omgivningens tillrättaläggande av den (Jerlang, 1999). 

Människan är allt annat än förprogrammerad och fixerad, hon är en produkt av samhället hon 

lever i, förändras samhället förändras människan (Runeby, 1998). 

   Den ”Positiv behaviorismen” går ut på att positiv betingning ökar förutsättningarna för att 

ett önskat beteende ska skapas/ske (Franken, 1998). Människor kan bli lyckliga/glada, 

aggressioner kan försvinna om man använder sig utav ”reinforcement principle”, vilken går ut 

på att positivt beteende belönas, negativt beteende bestraffas (Franken, 1998). Mängden av 

energi som man lägger ner på en prestation och den kontroll man har på sitt beteende, menar 

han beror på den belöning man förväntas få (Franken, 1998). 

    Vi har tillämpat dessa teorier i vårt utvecklingsarbete genom att använda proven som 

obetingade stimulus. När eleven sedan fick se och jämföra de båda resultaten gavs de en slags 

positiv betingning eftersom eleverna då såg sina individuella framsteg. 

    

1.3.2 Motivation 

Stora delar av behaviorismen går ut på att motivera med hjälp utav olika stimuli. I det här 

arbetet vill vi genom att på olika sätt motivera, det vill säga, ge eleverna sådana stimuli att de 

blir motiverade till att lära sig mera. Motivation i sig är en viktig faktor och drivkraft i vad vi 

än gör i livet. Det är motivationen som får människan att utföra olika handlingar. Motivation 

baseras och skapas ofta av ”belöningar” som följer av att utföra en viss handling. I 

utvecklings arbetet vill vi skapa denna motivation genom att på ett tydligt sätt visa eleverna på 

hur de förvärvar sin kunskap, belöningen blir då att de får en vetskap hur de lär sig och att de 

faktiskt lär sig. Vi vill att detta ska stimulera elevernas behov av att göra bra ifrån sig och 

skapa viljan att vilja lära sig nya saker. 
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1.3.3 Stress 

Meningen med detta arbete är att också minska stressen hos eleverna. I dagens samhälle är 

stress näst intill en folksjukdom. Att kunna ge eleverna ett redskap eller kunnande så att en del 

av stressen i deras vardagsliv minskar skulle verkligen vara en gåva att kunna ge eftersom 

stress påverkar både kroppen och själ negativt. När stressen påverkar kroppen ger det uttryck 

ibland annat, huvudvärk, sömnsvårigheter och ett försvagat immunförsvar. Ett försvagat 

immunförsvar gör att eleven lättare drar på sig förkylningar och liknande. Detta i sin tur leder 

ofta till att eleven sjukanmäler sig och på så vis missar lektionstid vilket ökar stressen att 

hinna med ytterligare. Psykiskt påverka stressen eleven genom att eleven känner sig stressad 

över att den inte lär sig tillräckligt och därför kanske lägger mer tid än vad som är nödvändigt 

på att plugga in nåt. Det är då lätt för eleven att hamna i en ond cirkel, eleven stressar upp sig 

över att den inte lär sig, stressen har i sin tur den påverkan att eleven blir alldeles för upp 

stressad för att lära sig något all energi går åt till att stressa upp sig. 

 

1.4 Forskningsläge 

Forskningsläget ser ut som följer: 

Kerstin Palm och Ulrika Nimstrand skriver i sin uppsats ”Motivation       Relation, hur kan 

förhållandet eleven – läraren förbättras” att de svar som de fick fram visade att det inte vare 

ämnet i sig som spelade någon roll. Det viktiga var hur ämnet förmedlades. De menar alltså 

på att det är lärarens engagemang som påverkar elevens motivation. En annan studie som 

också är utförd på Lindköpings universitet är ”Inlärningsstilar, individanpassning och 

variation i skolan” som är skriven av Nina Watz. Hon har studerat effekten av att eleverna 

hittat sin inlärnings stilar. Hon menar på att det både finns negativa och positiva sidor. De 

negativa är att elever som har det svårt kan känna att det inte är någon ide att försöka över 

huvud taget, de kommer ändå inte att klara det. Även de som har lätt för sig kan detta få en 

negativ påverkan, de kanske inte anstränger sig lika mycket för att nå de höga betygen. De 

studier som har gjorts tidigare har främst koncentrerats på motivation genom betyg och prov. 

Även om vi har använt oss utav prov så har de inte samma funktion de är bara medel som 

används för att visa på något annat. 

    Vi hittade också en del som riktar sig mot företag och olika typer av organisationer som 

använder sig av detta för att stärka organisationen och för att motivera chefer och personal 

men även för att lära cheferna att kunna motivera sin personal. Då vi studerade 

forskningsläget fann vi att metoden ofta används inom olika sorters organisationer. Dessa 

organisationer använder sig ofta av återkoppling som är en stor del av behaviorismens tankar. 
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Olsson. T menar i Lärande organisationer från individens perspektiv, att det finns två problem 

med detta tillvägagångssätt.  

 

” Det första är de långsiktiga effekterna av att en förstärkt återkoppling är svår 

att förutse. För att återkopplingen skall fortsätta att få effekt måste man vara  

beredd att ständigt öka förstärkningen annars finns det stor risk att effekterna 

efter ett tag uteblir. Det är också lätt att man överkompenserar när man försöker  

hitta rätt förstärkningsnivå.” (Olsson, 2000) 

 

Olsson menar även på att de sociala grupper som individen tillhör har stor betydelse och att 

arvet från psykoanalytikerna utgör ett problem att avgöra en individs specifika behov. Han 

menar på att svårigheten eller oförmågan att se en individs behov gör det svårt att använda sig 

utav återkoppling (Olsson, 2000)  
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2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är således att studera om och hur, en ur elevens synvinkeln, 

en mer tydliggjord kunskapsutveckling ökar elevens motivation till att vilja lära sig mer. 

Med hjälp av följande frågor vill vi konkretisera ovanstående syfte: 

• Ökar inlärningsbekräftelse elevernas motivation till att lära sig mer? 

• Upplever eleverna en minskad stressfaktor i och med en bekräftad 

kunskapsutveckling? 
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3. Metod    
Den datainsamlingsmetod som vi har använt oss utav är enkäter för att få fram om deras 

studiemotivation har ökat i och med att deras kunskapsutveckling blev synliggjord. Vi 

kommer sedan att använda oss utav elevernas svar/respons för att besvara våra tidigare ställda 

frågor (Holme & Solvang, 1986). 

 

Vi har genomfört vårt utvecklingsarbete som följer: 

Vi började med att utforma ett prov med olika svarsalternativ till varje fråga, där ett eller flera 

påstående kunde vara sanna. Vi kommer eventuellt att använda oss utav en eller två 

berättarfrågor. Provet fick eleverna göra vid starten av det nya momentet (Holme & Solvang, 

1986). 

   Utifrån elevernas förkunskaper rörande momentet lade vi sedan upp planeringen för 

undervisningen av momentet. Vid momentets avslutande gavs eleverna ett nästan identiskt 

prov. Eleverna fick sedan jämföra sina resultat mellan resultatet från provtillfälle ett och 

provtillfälle två. 

    Vi frågade sedan om de har fått en bättre syn på sitt lärande eller om de hade upplevt att 

synen på lärandet var oförändrat, det vill säga, huruvida de blev motiverade av att kunna se att 

de faktiskt hade lärt sig och att de kan lära sig. 

 

3.1 Försökspersonerna 

De personer som ingick i vårt utvecklingsarbete var elever som läste historia A på Örnens 

gymnasieskola i Luleå HT och VT-03. Gruppen bestod utav elever från Barn och 

fritidsprogrammet, Medieprogrammet och från tekniska programmet. Gruppen bestod av 

elever från årskurs två och tre. Vissa av eleverna kom även från andra gymnasieskolor i Luleå 

kommun. Gruppen bestod av tretton flickor och sex pojkar totalt 19 elever. 

 

3.2 Bortfallet 

Vid första provtillfället, prov ett, var det ett bortfall på sju elever och under andra 

provtillfället, prov två, skrev nitton elever och bortfallet bestod endast av en elev. Bortfallet 

berodde på att alla elever inte var närvarande på lektionerna då enkäten delades ut.  
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3.3 Material 

Vi hade inte svårt att hitta material till den teoretiska bakgrunden eftersom det finns mycket 

skrivet om behaviorismen.  

    Robert E Frankens Human motivations, han beskriver anledningen till att man använder sig 

av motivationsteorier. Det vi har studerat och använt oss utav bland dessa är behaviorismen. 

Vi har använt oss utav Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion, där vi har hämtat 

stora delar av teorierna från Skinner, Pavlov, Watson och Thorndike. Vi har också använt oss 

utav Rubens Framstegets arvtagare. Då vi letade material fann vi att det finns ganska mycket 

skrivet om behaviorismen. Vi valde ut dessa böcker eftersom de på ett lättförståligt sätt 

förklarar teorierna och har stor vetenskaplig trovärdighet. Utöver dessa är vårt 

utvecklingsarbete baserat på de enkäter som vi själva konstruerat. Frågorna är gjorda så att vi 

kunde se hur eleverna upplevde sin motivation och stress. Som underlag för våra enkäter 

använde vi oss av Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder av Holme och 

Solvang. Den kritik vi kan ge enkäterna är att de i vissa frågor har fel ordning på 

svarsalternativen och det hade varit önskvärt med andra svarsalternativ på vissa frågor. Vi bör 

också påpeka att om man hade genomfört undersökningen i en annan klass så hade resultaten 

förmodligen inte blivit det samma. Hade inte undersökningen varit tidsbegränsad så hade man 

hunnit lära känna eleverna bättre innan man genomförde undersökningen och även haft 

möjlighet att upprepa de och att studera elevernas åsikter djupare och mer ingående. 

  

3.4 Enkäter 

För att få respons från eleverna när de sett de två proven använde vi oss av en enkät som vi 

delade ut och lät eleverna svara på. Vi valde slutna frågor i vår enkät eftersom de är lättare att 

sammanställa (Frost, 2001). Eftersom alla eleverna inte var närvarande på lektionen när 

enkäten delades ut lämnade vi några exemplar som vår handledare fick dela ut vid 

nästkommande lektionstillfälle. Denna enkät sammanställde vi och använder som grund till 

utvecklingsarbetet. 

 

3.5 Genomförandet 

För att försöka uppnå det syfte vi fastställt för utvecklingsarbetet har vi utgått från den teori 

som Ivan Pavlov tog fram behaviorismen. Det är detta som står till grund för vilket sätt vi 

valde att genomföra vårt utvecklingsarbete. Vi började med att konstruera ett prov som bestod 

till stor del av kryssfrågor (se bilaga 1). Detta prov gav vi sedan eleverna då vi startade det 

nya momentet, vilket i detta fall var avsnittet om de olika revolutionerna under 1700 - till 
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1900-talet. Till eleverna sa vi att meningen med provet var att vi skulle kunna se vad eleverna 

kunde sedan tidigare. Vi utgick bland annat ifrån dessa provresultat i planeringen av 

lektionerna i momentet.  

    Vid samma tillfälle informerade vi eleverna om att momentet skulle avslutas med 

ytterligare ett prov utan att för den del, nämna likheterna mellan de två proven. Vi fortsatte 

sedan med att gå igenom de olika delmomenten och detta gjorde vi med hjälp av 

genomgångar och instuderingsfrågor samt diskussioner. När vi planerade momentet lämnade 

vi de två sista lektionstillfällena för repetition, sammanfattning och genomgång av 

instuderingsfrågor. Eleverna hade då också möjlighet att ställa frågor om det var något som 

var oklart inför provet. Momentet planerades för att sträcka sig under sex lektionstillfällen då 

det sjunde lektionstillfället användes till slutprovet. Dessa lektionstillfällen delade vi sedan 

upp sinsemellan. Slutprovet, det andra provet, var till stor del som det första provet vi delade 

ut. Vi hade lagt till två skrivfrågor och ändrat ordningen på de andra frågorna (se bilaga 2). På 

grund av att det var så få som skrev provet det angivna datumet så bestämde vi, tillsammans 

med vår handledare, att ge dem ytterligare ett tillfälle att skriva provet. Handledaren gav även 

de elever, som inte var nöjda med vad de presterat på första provtillfället, möjlighet att göra 

om provet. För att även de elever som varit på praktik eller som varit borta skulle få chansen 

att skriva provet gav vi dem ett tredje tillfälle att göra detta på, då vi höll lektion med resten 

av klassen.  

    Trots att vi gav alla dessa tillfällen för dem att skriva provet på var det inte alla elever som 

skrev. Då bägge proven blivit rättade fick eleverna möjlighet att se och jämföra prov ett och 

två. Efter att de gjort detta delade vi ut en enkät (se bilaga 3) som de skulle besvara anonymt. 

 

3.6 Tidsplan 

Denna studie kommer att avgränsas till en nio veckors praktikperiod mellan vecka 4 och 

vecka 13, då en vecka bortfaller på grund av sportlov. Studien kommer att ske på Örnens 

Gymnasieskola i Luleå.  

    Vår undersöknings period sträckte sig mellan vecka 5 och vecka 9, under perioden hade vi 

två lektioner i veckan á 80 min. Enkäterna besvarades v.13 då proven var rättade och eleverna 

fått titta på dem.  
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4. Resultat 

 
4.1 Motivationsrelaterat 

Vi frågade eleverna hur deras motivation var inför historieämnet. Denna fråga har vi valt att ta 

med för att se vilken motivation som eleverna har för ämnet. Vi anser att det var nödvändigt 

för att kunna se om motivationen hos eleven förändrats. Av de 19 elever som svarade, så var 

det åtta elever som hade en hög motivation inför ämnet. Av dessa åtta var sex flickor och två 

pojkar. Tre pojkar hade ganska låg motivation inför historia medan tre flickor hade en hög 

motivation inför ämnet. Det var två flickor som hade en låg motivation. Det var en flicka och 

en pojke har inte har svarat på frågan. Det man kan se i diagrammet nedan är att flertalet av 

eleverna i klassen inte hade så hög motivation inför ämnet. Figuren visar också att det verkade 

som om flickorna hade en högre motivation än pojkarna inför ämnet. Varför det är så vet vi 

inte.  

    I figuren nedan så representerar de ljusa staplarna flickorna i undersökningen medan de 

mörka staplarna representerar pojkarna. 
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Figur 1. 

 

 De slutsatser vi kan dra utifrån figuren är att mer än hälften av eleverna inte hade så hög 

motivation och det tycker vi är mycket eftersom att de läser historia som ett tillval och då 

borde vara intresserade av ämnet. Orsaken enligt eleverna till att så många har en låg 

motivation kan vara att man upplever historia som ett jobbigt ämne med mycket och tråkig 

litteratur att gå igenom.  

Hur deras motivation inför ämnet var? 
 
1) Ganska hög 
2) Ganska låg 
3) Hög 
4) Låg 
5) Har ej besvarat frågan 
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Eleverna lade ner mycket tid på sina karaktärsämnen som de prioriterade så det blev inte 

mycket tid kvar att lägga på historia, eftersom den inte ansågs lika viktigt av eleverna.     

    Vi frågade också eleverna om de kände att de hade lärt sig något under det gångna 

momentet. Frågan har vi tagit med för att eleven skall få fundera och reflektera kring prov ett 

och prov två, för att se vad den faktiskt har lärt sig. När eleverna fick jämföra resultaten 

mellan prov ett och prov två så svarade sju elever, sex flickor och en pojke tyckte att de har 

lärt sig mer än vad de trodde sig ha gjort. Fyra flickor tyckte att de hade lärt sig ganska 

mycket. Det fanns även fem elever som tyckte att de lärt sig mindre än vad de trodde att de 

skulle göra. Dessa utgjordes av en flicka och fyra pojkar. Det var ingen som inte tyckte att de 

inte hade lärt sig något, två pojkar och en flicka hade inte svarat på frågan. En av 

anledningarna till att de inte svarade på frågan kan vara att de inte hade gjort det första provet. 
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Figur 2. 

 

Det vi kan utläsa från resultatet är att majoriteten av flickorna tyckte att de lärt sig mer än vad 

de förväntat sig, vilket vi tolkar som ett positivt resultat. Medan majoriteten av pojkarna hade 

lärt sig mindre än vad de förväntat sig, vilket vi tolkar som ett negativt resultat. Vad 

skillnaden i svaren mellan pojkar och flickor beror på kan vara svårt att avläsa från figuren 

ovan.  

     

Genom att eleverna fick möjlighet att se skillnaden, i kunskap före och efter proven, kan de få 

en förnyad syn på hur de studerar och lär sig, kan hända att de kanske byter studieteknik.  

Hur elevens uppfattning om vad 
den har lärt sig? 
 

1) Ja, jag har lärt mig mer 
än jag trodde 

2) Ja, jag har lärt mig 
ganska mycket 

3) Jag har lärt mig mindre 
än vad jag trodde 

4) Nej, jag har inte lärt mig 
något 

5) De som ej svarat på 
frågan 
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Eleverna har genom denna jämförelse, mellan prov ett och prov två, fått en möjlighet att se att 

de faktiskt har lärt sig en hel del och att värdera den kunskap som de har erövrat eller de 

insikter de fått angående sin förmåga att lära sig.  

Detta hoppas vi skulle leda till att eleven blir inspirerad av vad hon/han har lärt sig och genom 

de får en högre motivation till historia. 

     

Vi frågade om eleverna kunde se någon skillnad på vad de kunde efter avsnittets genomgång 

och före det att avsnittet behandlats. På frågan svarade fyra elever, tre flickor och en pojke att 

de tyckte att det varit mycket bra att kunna se skillnaden i kunskap efter avsnittet jämfört med 

före avsnittet. Sju elever, fyra flickor och tre pojkar tyckte att det var ganska bra och sju 

elever, sex flickor och en pojke uppfattade det som bra. Det var bara en pojke som tyckte att 

det var mindre bra med att se skillnaden. 
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Figur 3. 
 

Att majoriteten av eleverna tyckte att det var ganska bra att kunna se sina framsteg eller att det 

var bra, tolkar vi som ett positivt resultat på vår undersökning. Att majoriteten av eleverna 

tyckte att det var bra att kunna se skillnaden, av vad de lärt sig, indikerar på ett intresse hos 

eleverna att vilja ta till sig och lära sig ny kunskap. Det visar även på att de är intresserade av 

hur de förvärvar sin kunskap.  

    Detta är någonting bra, men det kan också vara orsaken till stressen i dagens skola som kan 

komma från att eleverna inte har klart för sig hur de lär sig bäst, det vill säga, vilken 

studieteknik/metod som fungerar bäst för dem. 

Vad eleverna tycker om att 
kunna se skillnaden? 
 

1) Mycket bra 
2) Ganska bra 
3) Bra 
4) Mindre bra 
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När vi frågade om det är motiverande att se de framsteg som gjorts mellan proven så tyckte 

fem elever, fyra flickor och en pojke, att det var mycket motiverande. Medan tolv, nio flickor 

och tre pojkar tyckte att det var motiverande att se framstegen. En pojke tyckte att det gav 

mindre motivation och en pojke tyckte att det var tråkigt. 
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Figur 4. 

 

De svar vi fått ovan, överrensstämmer med vår teori, att vi kan se att de flesta av eleverna 

verkade få en positiv feedback. Vi tror att detta kanske leder till att eleven får en ökad 

motivation av att se det man faktiskt lärt sig mellan prov ett och prov två. Majoriteten tyckte 

att det var motiverande att få se de framsteg som de gjort. De har då fått bekräftelse på att de 

lärt sig något och att det arbete som de lagt ner gav resultat, stort eller litet, beroende på 

arbetsinsatsen. Detta kan också ha get dem en möjlighet att se om de använder sig av rätt 

studieteknik eller inte. 

 

Vi frågade även eleverna om deras studieinsats inom ämnet historia kommer att förändras på 

grund utav att man har sett sitt resultat mellan de båda proven. Elva elever, sju flickor och 

fyra pojkar, svarade att deras nerlagda studietid för historia kommer att öka. Åtta elever, sex 

flickor och två pojkar, svarade att den kommer att förbli oförändrad.  

 

Om det är motiverande att se 
framstegen? 
 

1) Mycket bra 
2) Bra 
3) Mindre bra 
4) Tråkigt 
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  Diagram 5. 
 

Att så många som elva elever svarat att historiestudierna kommer att öka på grund utav att de 

har kunnat se framstegen. Vi tolkar detta resultat som att studietiden och studiemotivationen 

inför historia har ökat hos dessa elever. Intrycken som svaren gav bekräftar vår tidigare teori 

om beteende, det vill säja, den kunskap eleverna har förvärvat är motivationshöjande och 

bidrar till att eleven lägger ner mer tid. Anledningen till detta finner vi är att man lättare kan 

relatera mellan insats och resultat, och bli sporrad till att kämpa mer för att förbättra sitt 

resultat ytterligare oavsett hur de tidigare sett ut. 

 

4.2 Stressrelaterat 

Vi bestämde oss för att även titta på frågor som behandlar stressen i elevernas vardag för det 

är något som eleverna verkar ha mycket stress i sina liv. Meningen var att försöka hjälpa 

eleverna att minska på och hantera samt medvetandegöra stressen. 

    Vi frågade eleverna om de uppfattade det oförberedda provet som stressande eftersom att 

de inte kunde läsa till det innan. Fyra elever, tre flickor och en pojke, tyckte att provet var 

stressande. Sju elever, sex flickor och en pojke, upplevde att provet gav en överblick av det 

kommande avsnittet. Sju elever, tre flickor och fyra pojkar, tyckte provet var annorlunda och 

en flicka hade inte svarat på frågan. Anledningen kan vara att personen i fråga inte hade gjort 

det första provet. 

 

Kommer nerlagd studietid på historia 
att förändras med tanke på resultatet på 
proven? 
 

1) Ökar 
2) Oförändrad 
3) Minskar 
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Figur 6. 
 

Svaren indikerar på att oförberedda prov till stor del resulterar i stress, detta trots att eleverna 

fick information om att provet bara var till för vår planering och inte betygbaserade. En stor 

del av eleverna tyckte däremot att det var bra med ett oförberett prov, eftersom de då visste 

vad som sedan förväntades av dem. Vi tror att detta bidrar till att det blir lättare för eleverna 

att sortera bland all information och att kunna koncentrera sig på det som är viktigt och 

därmed spara lite tid när de studerar. Vad som bör beaktas här är att man upprepar detta 

tillvägagångssätt så att eleverna kan utnyttja det fullt ut. 

 

Vi valde att ta med denna fråga för att man skall kunna bilda sig en ungefärlig uppfattning om 

vad ett visst antal nerlagda studietimmar ger för resultat. Det är meningen att eleverna ska 

kunna använda sig utav detta som underlag för fortsatta studier. På frågan svarade eleverna 

enligt följande: en flicka upplevde att hon hade ett bättre resultat än förväntat. Elva elever, 

åtta flickor och tre pojkar, ansåg att deras resultat var som förväntat. Fyra elever, tre flickor 

och en pojke, tyckte att resultatet var nästan som förväntat. Två pojkar och en flicka 

uppfattade att resultatet var sämre än vad de förväntat sig.  

 

Hur uppfattade eleverna det första 
provet? 
 

1) Stressande 
2) Annorlunda 
3) Mentalt förberedande 
4) Gav en överblick av det 

kommande avsnittet 
5) Svarade inte på frågan 
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Figur 7. 

 

I och med att vi ställde denna fråga fick vi en bra överblick på vad eleverna trodde sig ha lärt 

sig och vad de egentligen hade lärt sig. Detta gör det möjligt för eleverna att få en klar syn 

vad/hur de lär sig relaterat till vad de tror att de hade lärt sig. Vår förhoppning är att detta ska 

minska stressen eftersom elevens kunskapsinhämtning blir synliggjord, eleven kan då relatera 

detta till sin nerlagda studietid. Då eleverna läser i fortsättningen har hon/han en förförståelse 

om hur mycket tid som krävs för att lära sig något och det kan då hjälpa dem i deras studier 

och planering så att det inte upptar lika mycket tid och orsakar hysteri. 

 

Vi frågade eleverna om stressen minskade när man visste hur stor arbetsinsats som krävdes 

för att nå ett visst resultat. Eleverna svarade som följer; fyra elever, tre flickor och en pojke, 

svarade att stressen ökade, åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar, svarade att de tyckte att 

den var oförändrad. Tre flickor upplevde att stressen minskade lite. Fyra elever, tre flickor och 

en pojke, upplevde en avsevärd minskning av stressen i förhållande till hur den var tidigare. 

 

Vad eleverna tyckte om att se resultatet 
jämfört med den studietid som lagts 
ner på historia? 
 

1) Bättre än förväntat 
2) Som förväntat 
3) Nästan som förväntat 
4) Sämre än förväntat 
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                      Figur 8. 

 

Svaren indikerar att eleverna upplevde stressen olika. Vi tolkar detta som att det kan vara 

svårt att reducera stressen helt och hållet hos alla elever eftersom de upplever stressen olika. 

En del av eleverna får ett ”uppvaknande” och inser att de måste lägga ner mer tid på studier, 

detta kan öka stressen. Medan en del elever inser att de inte behöver anstränga sig mer, 

eftersom de redan får ett bra resultat och kan fokusera den tid och energi som gått åt till att 

oroa sig, om man har lärt sig det man bör, och koncentrera sig på annat. 

 

När vi frågade eleverna om ifall de tycker att det är bra att veta i förväg vad som de förväntas 

kunna efter momentet, svarade sjutton elever, tretton flickor och fyra pojkar, att det var bra att 

veta i förväg. En pojke tyckte att det var bra till viss del och en pojke svarade inte på frågan. 
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Figur 9. 

Om stressen minskar när man vet hur stor 
arbetsinsats som krävs? 
 

1) Ökar 
2) Oförändrad 
3) Minska lite 
4) Avsevärd minskning 

Tycker du det är bra att veta vad som 
förväntas av dig? 
 

1) Ja 
2) Till viss del 
3) Nej 
4) Absolut inte 
5) Har inte svarat på frågan 
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Majoriteten tyckte, däribland alla flickor, oberoende av stressen, att det var bra att veta vad 

som förväntades av dem under kommande moment. De var bara två pojkar som inte tyckte 

det, den ena verkade tveksam till det hela och en valde att inte svara på frågan.  

    Vad vi har förstått så har de inte haft möjlighet till att se mer i detalj vad det är som 

kommer i det kommande momentet. Vi tror att detta ska hjälpa eleverna till att i framtiden 

kunna planera sina studier.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Resultat 
Vi tycker att resultatet från undersökningen har varit över förväntan. I stora drag tolkar vi att 

utvecklingsarbetet visar på att eleverna upplever en ökad motivation till att vilja lära sig mer, 

när kunskapsutvecklingen görs tydlig för dem. Detta var just det som vi ville åstadkomma 

med utvecklingsarbetet, det vill säga, vi ville genom att öka inlärningsbekräftelsen öka 

elevernas motivation. 

    Som vi ser i figur 1 var det inte så stor motivation bland eleverna inför historieämnet. Det 

var något som vi inte riktigt hade räknade med. Vi trodde eftersom att eleverna läste historia 

som tillval så skulle de ha en större motivation för ämnet än vad figur 1 visar på. Vi tycker att 

vi med vårat utvecklingsarbete har lyckats öka denna motivation inför historieämnet. Denna 

ökade motivation kan vi se när vi jämför figur1 och 5, detta visar på att 4 elever har ändrat sin 

inställning inför historia och den prioritering ämnet har. Eleverna har ökat sin nerlagda 

studietid på historia mot den tid som man lade ner tidigare vilket vi kan se i figur 5. Denna 

ökning när det gäller nerlagda studietiden på historia som en del elever påvisar, anser vi 

hänger ihop med en ökad motivation från elevens sida. Detta grundar sig bland annat på att 

flera av eleverna ansåg sig ha lärt sig mer än vad de trodde vilket kan utläsas i figur 2. Att 

eleverna tycker att de lärt sig mer än förväntat är positiv stimuli för eleven. Vilket vi anser 

motivera eleverna till vidare studier eftersom eleverna ser att de har lärt sig mycket och mer 

än vad de trodde att de skulle göra. Vi hoppas att detta ska sporra eleverna till att lära sig mer.  

    De slutsatser som vi dragit ovan bekräftas också i figur 3, där flera utav eleverna svarar att 

det är bra eller mycket bra, att kunna se skillnaden på vad de kunde före och efter avsnittets 

genomgång. Detta tror vi beror på att eleverna får se att allt tragglande och slit med att lära sig 

något, faktiskt har lett till att man kan mer än vad man kunde från början. Denna kunskap har 

blivit påvisad och mätbar, det vill säga att kunskapen har synliggjorts. Detta hoppas vi ger 

studierna en större mening och därmed gör att det är mer motiverat att vara med på lektionen 

och att läsa hemma. Eftersom man ju faktiskt lär sig mer än vad man kunde innan. Genom att 

man har deltagit på lektionerna. Många elever tror inte att de lär sig någonting på lektionerna i 

skolan utan att de ser det som om de bara sitter av tiden. Nu får de se svart på vitt att så inte är 

fallet. När de jämför de båda proven får de chansen att se kunskapsutvecklingen mellan prov 

ett och prov två på papper.  

    Detta kan utläsas i figur 4, vilket visar att majoriteten av eleverna tycker att det är bra att 

kunna se sina framsteg.       
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När vi undersökte stressen som eleverna upplever i dagens skola kom vi fram till att när 

eleverna får reda på vilken individuell arbetsinsats som krävs för att uppnå ett visst resultat, 

inte minskar elevernas stress nämnvärt. Majoriteten av eleverna upplevde varken en ökning 

eller minskning av stressen, vilket man kan utläsa i figur 8. Däremot fann vi att en 

övervägande majoritet tycker att det är bra att veta i förväg vad som förväntas av dem under 

momentet, vilket syns i figur 9.  

 

5.2 Slut diskussion 
De slutsatser vi drar av detta är att klara arbetsbeskrivningar och målformuleringar bidrar till 

minskad stress. Eftersom en del av stressen försvinner när man vet vad som förväntas av en 

och att man då kan koncentrera sig på det och ignorera det som är överflödig information, 

man kan alltså sålla bort material som inte är relevant. Detta kan också ge eleverna en 

möjlighet att lära sig studieteknik.  Vi såg också att eleverna tycker att det är stressande med 

oförberedda prov som se i figur 6, där en del elever svarade att det var stressande. Det 

oförberedda provet var inte bara negativt majoriteten av eleverna tyckte att det gav en 

överblick av det kommande avsnittet. 

Om man ska relatera vårt arbete till den forskning som tidigare gjorts inom området, så kan 

man se att det i dag är många utbildningsföretag, ledarskapsutbildningar och 

chefsutbildningar som använder sig utav och lär ut principen med positiv förstärkning. Det vi 

upptäckte stämde med Olssons åsikter angående svårigheten att se en individs behov gör det 

svårt att använda sig utav återkoppling. Vi upplevde detta eftersom vi inte hade tid att lära 

känna varje elev och dess behov. 

    Meningen med arbetet var att göra ett försök till att öka motivationen och minska stressen 

bland historiestuderande gymnasieelever. Enligt läroplanen skall eleven ha rätt till att 

utbildningens mål klargörs, detta har vi tillämpat i en mindre skala genom att först visa på vad 

det är som vi vill ha ut av det aktuella avsnittet. Det står även att eleven skall tro på sin egen 

förmåga och möjligheter att utvecklas. Detta var ett av de främsta målen med detta 

utvecklingsarbete, vi ville ge eleverna möjlighet att relatera till sitt eget lärande. Det vi har 

gjort verkar enligt de svar vi fått på undersökningen till viss del givit det önskade resultatet.   

Det vi kan se av resultaten är att vi till stor del lyckades med hjälp utav proven att öka deras 

motivation vilket vi då kan knyta an till den teori som Pavlov lade grunden för. Vi lyckades 

dock inte med att minska stressen hos eleverna. Det som bör beaktas är att endast ett 

undersökningstillfälle är för lite för att dra några större slutsatser. För att kunna göra det 

behövs att man upprepar undersökning där fler klasser och ämnen ingår.  
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Om vi fått en längre period hade det varit nödvändigt att öka återkopplingen som Olsson visar 

på. En annan brist han visar på är oförmågan att avläsa en persons behov, vilket vi upplevde i 

vissa fall då vi inte hade samma kontakt med alla elever och att vi inte haft tillräckligt med tid 

att bedöma deras individuella behov. Man kan ju då också börja fundera över det som Watz 

säger i sin studie angående de positiva och negativa effekterna som ett belöningssystem kan 

resultera i och om lärarens attityd och engagemang har den påverkan som Palm och 

Nimstrand menar. 
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               Enkätfrågor, Historia A VT03 
   

  Kille          Tjej 
 

Årskurs: ________________________ 

 

Program:________________________ 
 

 

1) Varför har du valt historia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

2) Hur är din motivation inför ämnet? 

       Låg 

       Ganska hög 

        Ganska låg 

       Hög  

 

3) Hur uppfattades det första provet i och med att avsnittet ej genomgåtts? 

        Stressande 

        Annorlunda 

        Mentalt förberedande 

        Gav en överblick av det kommande avsnittet 

 

4) Känner du att du har lärt dig något under perioden mellan de två proven? 

        Lite 

        Ganska lite 

        Ganska mycket 

        Mycket 
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5) Är du nöjd med ditt resultat på det andra provet? 

        Ja 

        Nästan 

        Tveksamt 

        Nej 

 

6) När du ser resultatet mellan prov 1 och prov 2, tycker du att du har lärt dig något? 

       Ja, jag har lärt mig mer än jag trodde 

       Ja, jag har lärt mig ganska mycket 

        Jag har lärt mig mindre än jag trodde 

       Nej, jag har inte lärt mig något 

 

7) Tycker du att det är bra att kunna se skillnaden på vad du kunde innan genomgången  

    av avsnittet och vad du kunde efter genomgången av avsnittet? 

        Mycket bra 

        Ganska bra 

        Bra  

        Mindre bra 

 

 

8) Blir du inspirerad av att se hur mycket du lärt dig? 

     Mycket inspirerande 

     Inspirerande 

     Mindre inspirerad 

     Inte alls inspirerande 

 

9) Är det motiverande att kunna se de framsteg som du gjort? 

      Mycket bra 

      Bra 

      Mindre bra 

      Tråkigt 
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10) Hur uppfattar du resultatet jämfört med den tid du har lagt ner på studierna i  
      historia? 
     Bättre än förväntat 

     Som förväntat 

      Nästan som förväntat 

     Sämre än förväntat 

 

11) Efter att ha sett resultatet kommer nerlagd studietid på historia att  
      förändras? 
      Öka 

     Oförändrad  

     Minskar  

 

12) Minskar stressen av att man vet hur stor arbetsinsats som krävs för att nå ett visst 
       resultat? 
      Ökar 

     Oförändrat 

     Minskar lite 

     Avsevärd minskning  

 

13) Hur var utformningen av proven? 
     Annorlunda  

     Bra med kryssfrågor 

     Konstigt 

     För enkelt med kryssfrågor 

 

14) Såg du någon likhet mellan prov 1 och prov 2? 
     Ja  

      Nej 
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17) Tycker du att det är bra att veta vad du förväntas kunna när momentet är över? 
     Ja 

     Till viss del 

     Nej 

     Absolut inte 

 

Tack för medverkan som försökskaniner 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 (1 / 4) 

 

Prov på Revolutionerna, Historia A 
För varje rätt svar ges en poäng, vid fel svar eller saknat svar ges 1 minuspoäng, 

skrivfrågorna ger max 4p 

kryssa för det rätta svaret, Kom ihåg att ett eller flera av svaren kan vara rätt.  

 

NAMN:______________________________________ 

 

1) Vilka var förutsättningarna för den industriella revolutionen i Storbritannien? 

a)   Jordbruket effektiviserades 

b) Man började använda såningsmaskiner 

c) Färre människor behövdes i jordbruket 

d) Ångmaskinen 

 

2) I vilket land kom industrialismen före järnvägen? 

a) Irland 

b) Storbritannien 

c) USA 

d) Frankrike 

 

3) Varför protesterad kolonisterna mot britterna? 

a) Ökade skatter och tullar på varor som importerades till kolonierna 

b) Britterna tvingade kolonisterna att arbeta 

c) Britterna började bestraffa smugglare 

d) Kolonisterna ville vara representerade i det brittiska parlamentet 

 

4) Vad ledde ”The Boston tea party” till? 

a) Att the blev billigare 

b) Britterna började sälja the till kolonierna 

c) Krig mellan britter och kolonister 

d) Kolonierna i Nord Amerika blev självständiga 

 

 

 



Bilaga 2 (2 / 4) 

 

5) Vem skapade modellen för USA författning? 

a) Voltair 

b) Montesquieu 

c) Rousseau 

d) George Washington 

 

6) Vilka orsaker låg till grund för den franska revolutionen 4juli 1789? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Vilka grupper i samhället upprättade Nationalförsamlingen? 

a) Kungen 

b) Det tredje ståndet 

c) Prästerna 

d) Bönderna 

 

8) Vad ledde den andra revolutionen till? 

a) Kungadömet avskaffades 

b) Frankrike blev republik 

c) Motståndet mot revolutionen ökade 

d) Kungen avrättades 

 

9) Vad gjorde välfärdsutskottet och dess ledare Robespierre? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10) Vad hände i Tilsil 1807? 

a) Napoleon och Alexander bildade en gemensam arme 

b) Stor fest för alla revolutionärer hölls 

c) Europa delades in i en östlig och en västlig intressesfär 

d) Napoleon besegrades av Alexander 

 

11) Varför förbjöd Frankrike all import va brittiska varor? 

a) Napoleon klarade inte att invadera Storbritannien  

b) För att Napoleon hade besegrat Storbritannien i slaget vid Trafalgar 

c) Napoleon försökte krossa Storbritannien ekonomiskt 

d) Napoleon tyckte inte om de brittiska varorna 

 

12) Vad hände när Napoleon 1812 tågade in i Ryssland med en jättearmé? 

a) Han gick vilse 

b) Ryssarna använde sig utav ”de brända åkrarnas” taktik 

c) Moskva intogs 

d) Den ryska armen besegrades 

 

13) Berätta om wienkongressen? 

När? Hur länge varade den? m.m. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Prov på Revolutionerna, Historia A 
För varje rätt svar ges en poäng, vid fel svar eller saknat svar ges 1 minuspoäng, 

skrivfrågorna ger max 4p 

kryssa för det rätta svaret, Kom ihåg att ett eller flera av svaren kan vara rätt.  

 

NAMN:______________________________________ 

 

1) Vem skapade modellen för USA författning? 

e) Voltaire 

f) Montesquieu 

g) Rousseau 

h) George Washington 

 

2) Vad gjorde välfärdsutskottet och dess ledare Robespierre? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) I vilket land kom industrialismen före järnvägen? 

e) Irland 

f) Storbritannien 

g) USA 

h) Frankrike 

 

4) Varför protesterad kolonisterna mot britterna? 

e) Ökade skatter och tullar på varor som importerades till kolonierna 

f) Britterna tvingade kolonisterna att arbeta 

g) Britterna började bestraffa smugglare 

h) Kolonisterna ville vara representerade i det brittiska parlamentet 
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5) Vilka grupper i samhället upprättade Nationalförsamlingen? 

e) Kungen 

f) Det tredje ståndet 

g) Prästerna 

h) Bönderna 

 

6) Vilka var förutsättningarna för den industriella revolutionen i Storbritannien? 

a)   Jordbruket effektiviserades 

e) Man började använda såningsmaskiner 

f) Färre människor behövdes i jordbruket 

g) Ångmaskinen 

 

7) Vad hände när Napoleon 1812 tågade in i Ryssland med en jättearmé? 

e) Han gick vilse 

f) Ryssarna använde sig utav ”de brända åkrarnas” taktik 

g) Moskva intogs 

h) Den ryska armen besegrades 

 

 

8) Vilka orsaker låg till grund för den franska revolutionen 4 juli, 1789? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Vad ledde den andra revolutionen i Frankrike 1792 till? 

e) Kungadömet avskaffades 

f) Frankrike blev republik 

g) Motståndet mot revolutionen ökade 

h) Kungen avrättades 
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10) Vad ledde ”The Boston tea-party” till? 

e) Att the blev billigare 

f) Britterna började sälja the till kolonierna 

g) Krig mellan britter och kolonister 

d)   Kolonierna i Nord Amerika blev självständiga 

 

11) Vad hände i Tilsil 1807? 

e) Napoleon och Alexander bildade en gemensam arme 

f) Stor fest för alla revolutionärer hölls 

g) Europa delades in i en östlig och en västlig intressesfär 

h) Napoleon besegrades av Alexander 

 

12) Varför förbjöd Frankrike all import va brittiska varor? 

e) Napoleon klarade inte att invadera Storbritannien  

f) För att Napoleon hade besegrat Storbritannien i slaget vid Trafalgar 

g) Napoleon försökte krossa Storbritannien ekonomiskt 

h) Napoleon tyckte inte om de brittiska varorna 

 

13) Berätta om wienkongressen? 

      När? Hur länge varade den? m.m. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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14) Berätta vad som hände antingen under Februari revolutionen 1848 eller Juli 
revolutionen 1830 ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15) Vad var det som ledde fram till skapandet av premiärminister ämbetets skapande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                     

 


