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The aim of this study is to examine how teachers view their teaching in civics in vocational 

programmes. The question formation are: in what extent civic teachers choose to connect the 

subject with the student’s future profession. Also how the teaching conditions in civics differ 

between vocational- and pre-university programmes. Lastly the study examines how the teachers 

experience that their teaching in civics has change since the upper secondary school reform in 

year 2011. The data was collected through nine interviews with teachers in civic who teach at 

vocational programmes in Jönköping municipality. The two theories used in the study is the 

motivational process and Kolbs learning styles. The result show that all the teachers choose to 

connect their subject with the students’ future profession. But in which extent the teachers choose 

to do it differs, depending on student’s wishes and the possibility of doing natural connections 

between the subject and the profession. The terms that differ between vocational- and pre-

university programmes civic lessions are the student’s motivation and how the students learn the 

best. The biggest change after GY11 is that the teacher’s feel that they have less time but as much 

material as before. They think it’s harder to do all the different parts of the course because they 

don’t have enough time. It’s also harder to individualize. The result consistently show that the 

teaching are most effected by which type of group the students consist of.  
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2 Inledning   

I den nya gymnasieskolan har yrkesinriktade ämnen fått ta större plats på bekostnad av 

kärnämneskunskaper på de yrkesförberedande programmen. Den nya inriktningen får 

landsorganisationen i Sverige (LO) att undra om regeringen har en inriktning som utgår ifrån 

synen att individer kan delas upp i två olika kategorier, teoretiker och praktiker. Regeringen har 

hävdat vikten av ett lärlingsprogram för de skoltrötta elever som pressas ut ur skolan genom 

teoretiska studier. Det är något som LO ställer sig kritiskt emot i sin senaste rapport. De anser 

att de konsekvent hävdat vikten av kärnämneskunskaper på yrkesprogrammen både för 

yrkeslivet och som medborgare. De anser att det i dagen ställs krav på individen i det 

informationsintensiva samhället att ha goda kunskaper. LO utrycker även en oro för det 

sviktande intresset för de yrkesförberedande programmen (Landsorganisationen Sverige, 2013, 

s. 3).  Att en organisation som landstingsorganisationen i Sverige har tankar som detta, visar på 

relevansen i att undersöka detta område vidare.    

2.1 Syfte & Frågeställningar  

Uppsatsen har i syfte att undersöka samhällskunskapslärares syn på undervisningen i 

gymnasieskolans yrkesförberedande program. Att undersöka vilka villkor det finns för 

undervisningen, när det kommer till tid. Även möjligheten att sammankoppla 

samhällskunskapen med elevers framtida yrke och hur skiljer sig detta från studieförberedande 

program. Det har lett fram till följande frågeställningar:  

1. Hur och i vilken utsträckning väljer samhällskunskapslärare som undervisar på 

yrkesprogram att koppla undervisningen till elevernas framtida yrken?  

2. Hur ser villkoren för undervisningen i samhällskunskap ut på yrkesprogrammen när det 

gäller möjligheten att anknyta till elevernas framtida yrke och hur skiljer sig villkoren 

från vad som gäller för studieförberedande program?  

3. Hur upplever lärare att samhällskunskapsundervisningen på yrkesförberedande program 

ändrats sedan gymnasiereformen år 2011?  

2.2 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. I den första delen behandlas syfte och frågeställning följt av 

rapportens metodavsnitt, där all information om genomförandet av undersökningen finns. Där 

finns även de etiska ställningstagandena samt uppsatsens tillförlitlighet.   
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Andra delen består av en bakgrund där gymnasiereformen samt det centrala innehållet i 

samhällskunskap 1a1 presenteras. Därefter behandlas den tidigare forskningen av bland annat 

skolinspektionen samt Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer. I bakgrunden presenteras 

även uppsatsens två teorier, motivationsprocessen samt Kolbs lärostilar.   

Den tredje och slutgiltiga delen av arbetet är avslutningen som består av undersökningens 

resultat samt diskussion. Resultatet presenteras i tre olika delar efter vilken frågeställning som 

besvaras. Efter varje frågeställnings resultat följer den tillhörande diskussionen. Detta för att 

öka läsvänligheten på arbetet. Därefter följer slutsatsen, där arbetets syfte besvaras. Slutligen 

tillkommer även referenser och bilagor.  

2.3 Definition av begrepp  

Examensmål: Är de specifika mål som finns för varje nationellt gymnasieprogram efter 

gymnasiereformen 2011 (Skolverket, 2011e)  

Gy11: Är den reform som genomfördes år 2011 och skapade den nya gymnasieskolan 

(Skolverket, 2009).  

Gymnasiegemensamt ämne: Är de ämnen som alla gymnasieelever läser oavsett vilket program 

de valt. Storleken på kurserna kan dock skilja sig mellan program (Skolverket, 2011d).  

Infärgning: Är ett begrepp som används för att förklara hur lärare låter använda sig av 

karaktärsämnet används som stoff i kärnämnesundervisningen eller att kärnämnen används som 

redskap i karaktärsämnesundervisningen. Begreppet har sitt ursprung i ett projekt som bedrivs 

på Göteborgs gymnasieskolor (Rudhe, 1996, s. 29).  

Karaktärsämne: Är den tidigare benämning på de ämnen som ger de olika 

gymnasieprogrammen deras specifika profil (Skolverket, 1997). 

Kärnämne: Är den tidigare benämningen av gymnasiegemensamt ämne (Skolverket, 2011d).  

Programmål: De specifika mål varje nationellt gymnasieprogram hade innan 

gymnasiereformen 2011. De var utgångspunkten för planering för utbildningen i sin helhet samt 

för enskilda kurser (Skolverket, 2008).  

Snuttifiering: Syftar till när information delas upp i allt för små avsnitt så att sammanhanget och 

kopplingarna till närliggande områden går förlorade (Ingelstam, 2007).  
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3 Metod  

Den kvalitativa intervjumetoden har valts då syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare 

upplever sitt arbete med yrkeselever i samhällskunskapsundervisningen. Genom denna metod 

blir svaren djupare och det framkommer fylligare information (Bryman, 2008, s. 372). Därför 

används inte den kvantitativa metoden, då informanterna inte har samma möjlighet att utrycka 

sig samt beskriva hur de upplever olika fenomen. Genom att använda den kvalitativa 

intervjumetoden uppstår en mer nyanserad bild av problemet samt en möjlighet att tolka 

intervjupersonens känslomässiga uttryck.   

3.1 Avgränsningar  

Eftersom att syftet med uppsatsen är att undersöka lärares syn på undervisningen i 

samhällskunskap på yrkesförberedande program, behövdes det informanter som uppfyller dessa 

krav. Sju av tio informanter undervisar på både studie- och högskoleförberedande 

gymnasieprogram vilket eftersöktes i den andra frågeställningen. Informanterna arbetar alla på 

skolor belägna i Jönköpings kommun. På två av skolorna intervjuades tre personer, på den andra 

intervjuades två personer och på den tredje intervjuades en lärare.  

3.2 Kontakt  

Alla skolor kontaktades via mejl (se Bilaga 2). Dessa mejl skickades till skolans rektor som 

ombads vidarebefordra meddelandet om intervjuförfrågan till de lärare som undervisade i 

samhällskunskap på de yrkesförberedande programmen. Då förfrågan gav så få svar fick 

området breddas och skolor som låg mer avlägset kontaktades. Detta resulterade slutligen i nio 

informanter till uppsatsen.  

3.3 Genomförande av intervju  

Lärarna som deltog såg inte intervjufrågorna innan intervjun genomfördes. Istället fick de i mejl 

som skickades till dem se syftet med undersökningen. Intervjuerna genomfördes på den skola 

som den intervjuade läraren arbetade på. Varje intervju tog i snitt 40 minuter och var indelat i 

tre olika block, ett för varje frågeställning. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade 

(Davidson & Patel, 2010, s. 78). De informerades om att de skulle vara anonyma samt på deras 

godkännande skulle intervjuerna spelas in. De var även informerade att samtalen endast skulle 

användas till denna uppsats. Frågorna ställdes alltid i en specifik ordning, men eftersom att alla 

intervjupersoner kom med olika infallsvinklar så kunde det ibland uppstå följdfrågor. Då kan 
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svaret på frågorna blivit olika utvecklat och ha lite olika innehåll beroende på vilken typ av 

följdfråga som användes i den aktuella intervjun. Det gjorde att samtalen blev mer naturliga och 

kan även ha lett till utvecklade svar. Varje intervju inleddes med att berätta om syftet med 

arbetet så att intervjupersonen skulle få en klarare förståelse för varför de intervjuades. Detta 

följdes av en fråga där de fick möjlighet att berätta om sig själva, just eftersom alla informanter 

skulle få möjlighet att känna sig bekväma och komma in i samtalet. Varje intervju avslutades 

med att informanten fick möjlighet att lägga till något som inte kommit upp under intervjun 

eller hade några frågor.  Alla intervjuer spelades in och anteckningar fördes under samtalen.   

3.4 Sammanställning av data  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. De delar av intervjuerna som anses stärka de 

åsikter lärarna har används som citat i resultatdelen av uppsatsen. Endast de delar av 

intervjuerna som ansåg besvara frågeställningarna transkriberades. På grund av problem med 

tekniken kunde inte intervju nummer sju spelas in och resultatet från denna består därför endast 

av anteckningar.  

3.5 Forskningsetiska principer  

För att forskning ska anses vara etisk har Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet utarbetat 

punkter som bör uppfyllas. De kan sammanfattas i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Andersen, 1998, s. 247).  

Undersökningen som genomförts omfattas av samtliga etiska principer. När lärarna kontaktades 

blev de informerade om uppsatsen syfte för att få en insikt i arbetet. Då samtliga lärare 

kontaktades via mejl svarade endast de som var intresserade av att delta. Eftersom att det inte 

skickades ut påminnelser så fanns det inget tvång i deltagandet av undersökningen. Om lärarna 

sedan inte kunde delta i undersökningen kunde de avbryta sin medverkan. I början av varje 

intervju informerades lärarna igen om syftet med arbetet. I och med detta så uppfylldes 

informationskravet och samtyckeskravet (Andersen, 1998, s. 248). Likaså informerades lärarna 

om att deras medverkan var anonym och att de i rapporten skulle avidentifieras. De var även 

informerade om att ingen annan än uppsatsförfattaren skulle använda de anteckningar som 

gjorts samt lyssna på inspelningarna. Likaså var de informerade om att materialet endast skulle 

användas till denna uppsats, detta uppfyller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Andersen, 1998, s. 248-249).  
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3.6 Tillförlitlighet  

När intervjuer genomförs uppstår det alltid en fråga om hur tillförlitligt resultatet blir, eftersom 

det finns ett antal faktorer som spelar in. Kvantitativa forskare kan ibland kritisera kvalitativa 

undersökningar då de är för subjektiva. Likaså finns det svårigheter i att replikera en 

undersökning för att se om resultatet stämmer, då det är forskaren som är det viktigaste 

redskapet vid datainsamling. Forskaren är den som observerar och väljer att inrikta sig på det 

som är som mest intressant (Bryman, 2008, s. 369). Undersökningspersonerna i en kvalitativ 

studie påverkas högst sannolikt av forskarens egenskaper så som kön, ålder och personlighet 

(Bryman, 2008, s. 369). Vilket leder till att tillförlitligheten inte blir lika stor som det blir i en 

kvantitativ studie. De kvalitativa data som samlats in är ostrukturerad, vilket gör att den är svår 

att replikera. Sedan tillkommer även faktumet att forskaren tolkar data med sina subjektiva 

benägenheter och sympatier (Bryman, 2008, s. 369). De som intervjuats i en kvalitativ 

undersökning utgör inte ett stickprov av en känd population och ska därför inte generaliseras 

till en population utan istället jämföras med teori. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna 

som formuleras som grundval av kvalitativ data som är det viktiga i bedömningen av 

generaliserbarhet (Bryman, 2008, s. 369). Intervjuareffekten är något som kan uppstå i samband 

med kvalitativa metoder, då det finns en risk att individen som intervjuas, omedvetet eller 

medvetet känner av vilka förväntningar som finns på dem och hur de förväntas svara. Då kan 

svaret avvika från sanningen för individen (Davidson & Patel, 2010, s. 102). Eftersom det är 

utbildade lärare som alla är aktiva i yrket och har erfarenheter om utbildning kan 

tillförlitligheten till dem gällande undervisning anses vara god. Då endast nio lärare intervjuats 

och att de svarat utifrån deras egna synvinklar leder till att resultatet inte generaliserbart 

(Davidson & Patel, 2010, s. 102).   

I kvalitativa undersökningar är det vanligt att det saknas klarhet i hur informanter valts ut. I 

detta fall är det personer som svarat på förfrågan och är inte valda ur en specifik urvalsgrupp, 

vilket lett till att de skiljer i både ålder och kön. Detta kan jämföras med kvantitativa 

undersökningar där det görs ett tydligare urval vilket leder till en tydligare transparens (Bryman, 

2008, s. 370).  

3.7 Informanter  

Nedan följer den lista av informanter som används i uppsatsen. Personerna som intervjuats är 

som tidigare nämnt anonyma och kommer därför benämnas med namnen i följande tabell.  
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Intervjupersoner    

Namn  Kön  Ålder  Arbetat 

sedan  

Anna  Kvinna  33  2006  

Björn  Man  33  2008  

Christoffer  Man  31  2007  

Diana  Kvinna  49  1990  

Erika  Kvinna  31  2006  

Frans  Man  36  2003  

Göran  Man  54  1994  

Hans  Man  43  1996  

Ingvar  Man  53  1987  

  

3.8 Metoddiskussion  

Metoden som valts till uppsatsen är kvalitativ leder det till en lägre tillförlitlighet. Eftersom 

resultatet består av tolkningar av det svaret som lärare angivit, är det svårt att säga hur svaren 

sett ut om någon annan sammanställt dem eller utfört intervjun. Det finns en självklar risk att 

lärarna påverkats av hur frågorna ställts. Likaså kan de få uppfattningar om hur de förväntas 

svara. Det är dock svårt att säga huruvida de intervjuade påverkats av detta och i vilken 

utsträckning. De kan även ha påverkats av att det fördes små anteckningar under intervjun, det 

finns alltid en risk att individer uppfattar det som stressande då de kanske ser vilka delar av 

samtalet som antecknas eller ej. Fördelen med den kvalitativa intervjun är möjligheten till 

fylliga svar. Eftersom att lärarna får följdfrågor beroende på vad de svarade på en fråga blev 

samtalet mer naturligt samt att de fick en möjlighet att fundera kring området och ge ett djupare 

svar.   

Då att ingen av lärarna fick ut intervjufrågorna innan, kan det självklart ha påverkat resultatet 

på gott och ont. Nackdelen med att inte ge ut frågorna är att lärarna kanske inte får samma 

möjlighet att tänka till kring området innan och reflektera över deras upplevelser, vilket kan ha 

påverkat svarens storlek. Även att de hade haft mer funderingar och synpunkter om området, 

vilket hade varit positivt. Fördelen med att de inte fick ut frågorna var att de inte på samma sätt 
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kunde reflektera över vad som förväntades av dem. Då de inte visste vilka frågor som skulle 

komma kan svaren ha blivit mer naturliga och närmare deras riktiga uppfattning, vilket kan 

styrka tillförlitligheten i deras svar.   

Då att det är olika antal lärare på var skola som intervjuats är det svårt att säga om det påverkat 

resultatet. Hade lika många lärare på var skola intervjuats hade det troligtvis stärkt 

tillförlitligheten då det hade blivit mer allmänt gällande för dessa skolor. Eftersom alla lärare 

som svarat på intervjuförfrågan har intervjuats är det svårt att säga hur det kan ha påverkat 

resultatet. Eftersom de alla har olika kön, åldrar samt arbetserfarenhet kan det tolkas som att de 

delar av resultatet som fler av lärarna har samma uppfattning om kan styrkas. Dock dras inga 

slutsatser om detta i uppsatsen.   

Rapportens syfte är att undersöka lärares uppfattning om yrkesprogrammen och inga urval på 

specifika yrkesförberedande program gjorts, kan konsekvenserna bli att svaren blir svårare att 

tolka. Det kan vara så att det skiljer sig vilka typer av elever som söker sig till ett visst 

yrkesprogram. Hade endast ett fåtal yrkesprogram undersökts hade det troligtvis gett ett klarare 

svar. Dock hade det troligtvis inte varit möjligt då det var svårt att hitta lärare som undervisade 

på generella yrkesprogram. Att hitta en specifik grupp hade lett till ett mindre urval och mindre 

lärare att intervjua.   

Eftersom att alla intervjuerna transkriberats har lärarnas svar blivit närmare deras sanning än 

vad de blivit om resultatet endast baserats på anteckningar. Eftersom att en av intervjuerna inte 

kunde transkriberas är det svårt att veta om det påverkat resultatet. Det är svårare att ge tydliga 

svar genom anteckningar, då vissa delar inte uppmärksammas under intervjun. Därför är dessa 

resultat troligtvis inte lika tillförlitliga som de resterande lärarnas intervjuer. Det har använts 

citat i resultatet, vilket kan styrka de uppfattningar informanterna har, samt att det visar på att 

svaren i intervjuerna tolkats sanningsenligt. Självklart finns risken att citaten tagits ur sitt 

sammanhang.   

Den kvantitativa metoden stämmer bäst ihop med uppsatsens syfte och att istället använda 

enkäter hade inte gett samma typer av svar. Det hade kanske varit till uppsatsens fördel att 

använda sig av intervjuer men även enkäter för att styrka svaren och göra dem mer 

allmängiltiga. Nackdelen är att det varit tidskrävande att strukturera upp både intervjufrågor 

samt enkäter för att sedan kunna sammanställa ett resultat.  
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Sammanställningen av resultatet har också påverkats av vem det är som sammanställt data. Det 

som anses vara relevant är det som presenteras i resultatdelen. Risken är dock att det som 

upplevs som irrelevant för en individ kan anses vara desto mer relevant för någon annan. 

Resultatet kan ha blivit tydligare just därför att intervjufrågorna var indelade i block, en för var 

frågeställning vilket gjort det lättare att sammanställa samt att större delar av svaren presenteras 

i resultatet. Slutligen bör det än en gång påpekas att dessa resultat inte är allmängiltiga. De 

stämmer dock överens med dessa lärares vardag samt uppfattningar om sitt yrke, vilket i sig 

uppfyller det syfte uppsatsen har.   

4 Bakgrund  

I följande avsnitt behandlas bakgrunden till studien presenteras. Detta för att ge läsaren en 

djupare insikt i det undersökningsområde som valts.   

4.1 Gymnasiereformen 2011  

Förändringen från Lpf94 till Gy11 har för elever som påbörjat yrkesprogrammen lett till att de 

nu endast läser 50 poäng samhällskunskap i kursen samhällskunskap 1a1. Eleverna på 

yrkesprogrammen är inte längre högskolebehöriga, eleverna måste nu själva välja till kurser om 

de vill ha en högskolebehörighet (Skolverket, 2011a). Det finns nu, till skillnad från tidigare 

läroplaner, ett centralt innehåll som innefattar de delar som eleverna ska läsa i samhällskunskap 

1a1. Detta är enligt Skolverket (2011b, s. 144-145) följande:  

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 

nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer 

utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll 

och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.  

• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 

kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.  

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila 

i väpnade konflikter.  

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 

betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.  



9  

  

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 

konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 

samhällsekonomiska förändringar.  

• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.  

• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och 

muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.  

För att en elev ska uppnå ett E i samhällskunskap krävs det nu en enklare analys, till skillnad på 

det gamla systemet, där endast faktakunskaper krävdes för att uppnå ett G (Skolverket, 2011b, 

s. 145).   

 I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter 

och skillnader mellan olika samhällens organisation (Skolverket, 2011b, s. 145).  

För varje program på gymnasiet finns det nu examensmål. Dessa ska ligga till grund för 

planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet, 

vilket innebär att eleverna ska märka av vilket specifikt program de har valt. Examensmålen 

ska även styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll (Skolverket, 2012).  

4.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt behandlas den tidigare forskning som valts ut inom området. Däribland studier 

från skolinspektionen samt Lärarnas riksförbund.   

4.2.1  Yrkeselevers val av gymnasieprogram  

I en undersökning av Ronny Högberg (2009, s.68) frågar han dig hur byggprogrammets elever 

förhåller sig till kärnämnen och skolarbete. Han undersöker även vad elever upplever som 

viktigt och oviktigt i ämnena. Flera av de ungdomar som deltagit i undersökningen uttrycker 

hur de valt utbildningen eftersom det är just det de ville göra. Även att de anser att det är det 

praktiska arbetet som är roligt. Vissa av eleverna i hans undersökning menar att valet av 

program är självklart. Även ointresset för att studera vidare på högskolan är en anledning till 

valet, eftersom skoltrötthet förekommer redan på högstadiet och att elever uttrycker att de inte 

vill studera vidare mer för att bli något. Vissa elever berättar även att de inte kom in på sitt 

första val av yrkesprogram och att de inte trodde att de skulle komma in på andra yrkesprogram 
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de är intresserade av och därför valde byggprogrammet. Eleverna uttrycker ett ointresse av 

teoretiska studier och tycker det praktiska är det roligaste i skolan (Högberg, 2009, s. 68).  

Elever upplevs värdesätta den möjligheten att få vara i en bygghall eller köra maskiner de får i 

karaktärsämnena. De teoretiska delarna av ämnet nämns sällan och om de gör de är det ofta i 

negativa ordalag (Högberg, 2009, s. 69). I offentliga debatter har det även förekommit förslag 

om att ta bort kärnämnena helt från yrkesprogrammet (Hellsten & Prieto, 1998, s. 33).  

4.2.2 Yrkeselevers uppfattning om kärnämnen  

År 2000 genomfördes en nationell studie av Skolverket där fem gymnasieprogram utvärderades. 

Där framkom det att elever på el & energiprogrammet upplevde att programmet innehöll för 

mycket kärnämnen. Fordonselever utryckte även en stark kritik mot kärnämnesundervisning, 

speciellt religionskunskapen (Holmström, 2001, s. 39).     

Många gånger kan elever på yrkesförberedande program ha negativa uppfattningar om 

kärnämnen. En anledning är att ämnena ses som teoretiska och tråkiga på grund av sättet 

kärnämnesläraren undervisar på. I karaktärsämnet får eleven ofta ta eget ansvar och jobba 

individuellt medan kärnämnesundervisningen till stor del består av katederundervisning 

(Skolverket, 1997, s. 118-119). Då elever upplever kärnämnen som tråkiga handlar det inte bara 

om innehåll utan även att skolarbetet är utformad på ett sätt som gör eleverna uttråkade. Flera 

elever tycker att det är jobbigt att sitta i skolbänken och lyssna, vilket enligt dem går hand i 

hand med kärnämnesundervisningen (Högberg, 2009, s. 70). Hills (1998,s.129) undersökning 

visar att eleverna har en inställning att praktiskt arbete ger kunskap medan trötthet går hand i 

hand med textöverförd kunskap. Andra kan istället tycka att eleverna på yrkesförberedande 

program ofta har uppfattningen att de inte har möjlighet uppnå ett godkänt betyg i kärnämnen 

och därför inte presterar lika bra som i karaktärsämnet (Hellsten & Prieto, 1998, s. 33). 

Byggeleverna i en av undersökningarna tycker att lärare i kärnämnen har betydelse för hur de 

uppfattade ämnet, om de upplever att läraren är bra kan de ha en bättre inställning till ämnet. 

De lärare som elever nämner i positivt ordalag är de som lär ut på ett bra sätt och ger dem 

uppgifter som inte upplevs som för svåra eller för lätta. För att en lärare ska uppfattas som bra 

av sina elever är det viktigaste att de har en social förmåga. Det vill säga de lärare som pratar 

med dem, lyssnar och kan prata om andra saker (Högberg, 2009, s. 76). Elever på yrkesprogram 

har också uppfattningen att kärnämnena är anpassade för elever med helt andra ambitioner, bli 

chefer eller studera på högskola. Ett annat bekymmer är att individer kan uppfatta att deras 
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kunskaper från högstadiet räcker och att gymnasieundervisningen är en repetition (Högberg, 

2009, s. 70).  

Att elever identifierar kärnämnena som något negativt handlar både om en motvilja till att 

plugga och även en upplevd tillhörighet till det kommande yrket, där kärnämnena inte är 

relevanta. Ett av kärnämnena som lyfts fram som viktigt är matematiken, där elever upplever 

att det ger nyttiga kunskaper för framtiden (Högberg, 2009, s. 80). Likaså tycker elever att 

svenskämnet är bra för att lära sig skriva jobbansökan och att engelska kan vara nödvändig om 

det kan bli aktuellt med jobb utomlands (Högberg, 2009, s. 71). Med andra ord tycker eleverna 

att kunskaperna i kärnämnena blir nyttiga då de kopplas samman med deras framtida yrke.   

Eleverna i en av undersökningarna anser att kärnämnen borde tas bort helt från deras program 

eller att det borde anpassas mer till deras framtida yrke (Högberg, 2009, s. 70). Högberg (2009, 

s. 141) menar också att det i hans undersökning inte endast handlar om byggelever som upplever 

ett ointresse för kärnämnen, utan pojkar som läser på yrkesförberedande program. Då de anser 

att kärnämnen inte är viktigt för deras framtid. Paul Ramsden (2000, s. 203) anser att elevers 

avsikt att förstå eller återge material är klart relaterat till deras intresse för att utföra uppgiften, 

antagligen för sin egen skull eller som svar på yttre krav. Margareth Hill (1998, s. 127) menar 

att i den undersökning hon genomfört, mötte hon elever som låg på olika nivåer och kunde olika 

mycket, beroende på vilken skola de gått på. Elever får från tidigare skolår inte bara med sig 

olika kunskap utan även olika erfarenheter, attityder och handlingsmönster i förhållande till sin 

utbildning. Det blir då inga homogena grupper i gymnasiet utan en grupp med olika individer 

(Hill, 1998, s. 128). Elevers tidigare kunskaper om ett ämne påverkar deras förståelse av 

materialet. Bristfälliga kunskaper kan i vissa fall leda till att eleven inte förstår uppgiften, 

speciellt om den kräver förståelse för vissa grundläggande begrepp (Ramsden, 2000, s. 203). 

Likaså anser Dai Hounsell (Att förstå undervisning och att undervisa för förståelse, 2000, s. 

277) att elevers tidigare erfarenheter av ett inlärningssammanhang påverkar prestationer. Det är 

då missvisande och orättvist att hänföra en svag prestation till en inneboende svaghet eller 

bristfällig motivation. Engagemang, intresse och inriktning är produkter av interaktionen 

mellan situationen och eleven. Eftersom att olika programs popularitet varierar över tid och 

söktrycket för ett program leder det till ett varierande elevklientel. Vilket i sin tur leder till att 

uppfattningarna skiljer sig från år till år (Högberg, 2009, s. 141).   
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4.2.3 Samverkan mellan kärn- och karaktärsämnen  

Infärgning är ett av de ord som ofta används när det talas som samverkan mellan ämnen. Som 

undervisningsmetod fungerar det bäst när det uppstår ur en konkret situation och handlar om att 

utgå från elevers intresse i karaktärsämnen (Rudhe, 1996, s. 29). Skolinspektionen lyfter fram 

Ingrid Berglunds avhandling från år 2009 som ett exempel på forskning som visar på det 

positiva med infärgning. Hennes undersökning på byggprogrammet pekade på att de elever som 

inte haft infärgad undervisning i regel är negativt inställda till kärnämnen, då de upplever dem 

som en repetition av högstadiet. Elever och lärare som istället har arbetat med infärgning 

upplever det som något positivt. Lärarna i kärnämnena kan då ta egna initiativ att konstruera 

uppgifter med anknytning till deras framtida yrke (Skolverket, 2011c, s. 13). Ett välfungerande 

exempel på samarbeten mellan kärn- och karaktärsämnen är enligt Skolverket (2011c, s. 13) 

Fågelviksgymnasiet i Tibro där eleverna på byggprogrammet genomfört ett projekt där de 

byggde ett hus och parallellt lärde sig om regler för bygglov och liknande frågor i 

samhällskunskapsundervisningen. Ett av problemen som kan uppstå när lärare väljer att 

samverka mellan ämnen är att elever kan uppleva det förvirrande när kursers innehåll ligger för 

nära varandra (Rudhe, 1996, s. 86).   

Lärare kan även ha olika uppfattningar om arbetslag bör vara ämnesintegrerade eller separata. 

Delar av lärarkåren kan tycka att eleverna lär sig bäst om ämnen hålls separata och hävdar 

vikten av att ha de olika ämnesgrupperna som grundstommen i skolans organisation. Andra kan 

istället tycka att det är bättre med ämnesintegrerade arbetslag, då lärare har större möjlighet att 

knyta an till elevers tidigare erfarenheter, frågor och dilemman. Detta eftersom ungdomars 

föreställningar sällan är ämnesindelade och då kan det vara gynnsamt för eleverna att organisera 

undervisningen på ett sätt som möter elevers ämnesöverskridande värld. Vilket lättast görs 

genom att låta lärare med olika ämnesspecialiteter samarbeta (Scherp & Uhnoo, 2001, s. 149). 

När man talar om centrala utvecklingsfrämjande faktorer för skolan nämns framför allt de 

ämnesöverskridande arbetslagen som en viktig del i utvecklingen av elevaktiva arbetssätt 

(Scherp & Uhnoo, 2001, s. 149).  

4.2.4 Skillnader mellan karaktärs- och kärnämnesundervisningen  

En studie som undersökt en gymnasieskolas hantverksprogram i uppdrag av Skolverket 

framkom det att lärare som undervisar i karaktärsämnen sällan upplever någon typ av 

motivationsproblematik. Detta till skillnad från programmets kärnämneslärare (Holmström, 

2001, s. 39). Lärare som intervjuats i rapporten ur nöd i lust (1996, s. 11-13) menar att 
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yrkeslärare måste legitimera kärnämneslärare inför klassen. Författaren anser att det är bra, då 

kärnämnen framstår som viktigt, då karaktärslärarna är de som har elevernas auktoritet och 

därför kan förklara vikten av att lära sig kärnämnena.   

När åtta industriprogram undersökts i tre år visade det sig att kärnämnen och karaktärsämnen 

också ofta arbetar under olika villkor. Karaktärsämnen har långa pass medan kärnämnen har 

korta. Då passens längd skiljer sig åt, får lärarna olika möjlighet att lära ut. I karaktärsämnet har 

lärarna möjlighet att undervisa i sammanhängande enheter och eleverna får stor möjlighet till 

att arbeta individuellt. Då kärnämnesundervisningen inte är lika tätt inplanerat och 

undervisningspassen är korta kan det leda till en snuttifiering av dessa ämnen. (Skolverket, 

1997, s. 118). I den yrkesförberedande utbildningen kan det också förekomma två skilda 

lärarkulturer som tolkar sin roll på olika sätt. Dessa olika förståelser för uppdraget kan i sin tur 

försvåra lärandet och kan skapa konflikter. En lösning för att motverka problemet har varit att 

arbeta i ämnesöverskridande arbetslag. Där ska kärn- och karaktärsämneslärare skapa en grund 

för gemensamt lärande, vilket dock förutsätter att det skapas utvecklande och utmanande möten. 

(Scherp & Uhnoo, 2001, s. 150). Dock är det inte en säker lösning med att ha arbetslag med 

både kärn- och karaktärsämneslärare då mycket av tiden på skolors arbetslagsmöten används 

till att diskutera enskilda elever eller specifika frågor. På mindre skolor är ett annat problem att 

det inte finns samhällskunskap att tillgå i alla arbetslag, samt att undervisningen av de olika 

ämnena kan bedrivas i olika byggnader eller orter, vilket försvårar möjligheterna till samarbete 

(Skolverket, 2011c, s. 14).  

4.2.5 Samhällskunskapsundervisningen på yrkesförberedande program  

Skolinspektionens undersökning av samhällskunskapsundervisning på yrkesprogrammen visar 

att elever upplever att kopplingen mellan programmet de studerar vid och 

samhällskunskapsundervisningen inte är nödvändig, då samhällskunskapen har ett värde i sig. 

Eleverna anser att konsekvenserna av en stark koppling mellan dessa blir att det allmängiltiga 

försvinner. Dock framkommer det ett mönster i granskningen, i de skolor som utgår ifrån 

programmålen och studieinriktningen upplever eleverna det som något positivt då det till 

exempel lett till att undervisningsinnehållet blivit lättare att förstå (Skolverket, 2011c, s. 13).   

I skolinspektionens granskning av yrkesprogrammens samhällskunskapsundervisning 

framkommer det att undervisningen sällan utgår ifrån de olika programmålen. I en tredjedel av 

de granskade skolorna behöver lärarna i större utsträckning sammankoppla undervisningen till 
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elevernas studieinriktning. I skolorna behöver också rektorn ta större ansvar för att organisera 

förutsättningar för samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare. Skolinspektionen menar 

att det är problematiskt då granskningen också visar att elever upplever 

samhällskunskapsundervisningen som meningsfull när den knyter an till det program de går på.  

En anledning till att elever på yrkesprogrammen inte når lika hög måluppfyllelse i 

samhällskunskapen är för att lärarna misslyckades med att göra undervisningen meningsfull. 

De menade att lärare bör låta elevens studieinriktning påverka utformningen av kursen för att 

göra allt mer meningsfullt. Granskningen visar att lärare väljer att variera undervisningen 

utifrån sin kunskap om eleverna och deras undervisningsönskemål. Anpassningen handlar ofta 

om val av redovisnings och arbetsformer. Dock sker anpassningar beroende på elevers intresse 

för ämnet och inte om de når betyget godkänt.  Konsekvenserna av detta blir då att 

undervisningen inte individanpassas utan utgår ifrån gruppens behov. Anpassningen avspeglar 

då de låga förväntningar lärare har på sina elever, då undervisningen inte utmanar de elever som 

vill nå ett betyg högre än godkänt (Skolverket, 2011c, s. 12-17). En studie om bedömningen av 

prov på högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram ser tendenser på att 

provfrågor i samhällskunskapen på yrkesförberedande program är mer inriktade på vardagen. 

Då eleverna får läsa om privatekonomi istället för nationalekonomi samt att sociala frågor som 

kriminologi är mer utbrett. Språkligt är provfrågor formulerade på ett enklare sätt med mer 

personligt tilltal till eleverna. Språket som används på studieförberedande program har istället 

mer problematiserad och har en teoretisk ansats med ett mer komplicerat språk (Odenstad, 2011, 

s. 114).  

Programmålen som finns ska enligt skolinspektionen märkas i programmets alla kurser för att 

eleverna ska uppfatta sin utbildning som mer meningsfull, då den ses som en helhet.  De ska 

visa att det finns en särskild tanke med varje enskilt program. Det har dock visat sig att dessa 

programmål är för generella och otydliga, vilket i sin tur leder till att de används i för liten 

utsträckning (Skolverket, 2011c, s. 12). Skolinspektionen menar att förändringen från 

programmål till examensmål kommer leda till en förbättring, då den statliga styrningen kommer 

bli tydligare. Vilket ska leda till att programmens ämnen och kurser skapar en helhet för de 

olika programmen (Skolverket, 2011c, s. 13).   

4.2.6 Elever på studieförberedande program  

Naturvetenskapliga programmet är tänkt för att ge elever en god grund för fortsatta studier.  
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De elever som tillfrågats i studien fem gymnasieprogram under omvandlingstryck (1997, s. 

183), har överlag sagt att de har planer att studera vidare på högskola eller universitet. Eleverna 

på NV programmet upplevs som mycket målmedvetna och deras huvudmål är att få så bra betyg 

som möjligt för att kunna studera vidare. Många elever beskriver dock första året som en 

upprepning av högstadiet. De kan även uppleva skolsituationen som stressig, då de läser 12-13 

ämnen samtidigt och samtidigt kämpar för höga betyg. De har önskemål om fria val, för att öka 

motivationen för studierna samt att få möjligheter att få kontakt med samhället igenom 

praktikveckor (Skolverket, 1997, s. 184). Eleverna på NV- programmet skiljer sig från elever 

på andra program eftersom de har en huvudinriktning med sin gymnasieutbildning; skaffa sig 

bra betyg så de kan komma in på högskolan. De ser ofta gymnasiet som en transportsträcka. 

NV-elever upplevs också som skickligare än andra elevgrupper på att anpassa sig till olika lärare 

och undervisningsmetoder. De anses även vara plikttrogna och är duktiga på att sitta still och 

lyssna. Det leder till att lärare upplever det som stimulerande att undervisa dessa elever 

(Skolverket, 1997, s. 187). Trots detta tycker eleverna att de stundtals sitter av tiden. De läser 

men förstår inte alltid varför och i vissa ämnen är undervisningen förutsägbar (Skolverket, 1997, 

s. 189). I en annan undersökning beskrivs samhällsprogrammets elevgrupp som mer blandad, 

med både studiemotiverade och skoltrötta elever. Vid en av de undersökta gymnasieskolorna är 

det inte ovanligt att elever på studieförberedande program får IG i betyg i engelska A (Korp, 

2006, s. 186).  

4.2.7 Skillnader mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program  

Lärare på yrkesförberedande program väljer enligt Christina Odenstads studie (2011, s. 108109) 

att ha kortare och färre prov i samhällskunskap A, som omfattas av mindre kunskapsinnehåll. 

Jämförelsen mellan de olika yrkesförberedande programmens prov visar att de som använts i 

handels- och administrationsprogrammet mer liknar de prov som är avsedda för 

studieförberedande program, med många förståelsefrågor. På byggprogrammet är det istället 

betydligt mer faktafrågor och färre långsvars- och essäfrågor (Odenstad, 2011, s. 108-109). 

Studien indikerar att ett stort antal elever inte får lika stor möjlighet att visa sin analysförmåga 

och förståelse för olika fenomen. Elever på yrkesförberedande program ges inte lika stor 

möjlighet att visa både fakta- och förståelsekunskaper som elever på studieförberedande 

program (Odenstad, 2011, s. 112). Det finns även andra delar av undervisningen som kan skilja 

sig åt mellan de två typer av program. I en av Skolverkets granskningar om IT- undervisning 

såg de indikationer på att elever på yrkesförberedande program använder sig av IT i lägre 
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utsträckning än vad elever på högskoleförberedande program. De anser att användandet av IT 

inte gynnar yrkeselevers inlärning (Lund, 2012, s. 3).  

4.2.8 Rätten till kunskap en fråga om tid  

Inför Almedalsveckan 2012 genomförde Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer en 

undersökning om hur lärare och elever ser på undervisningen i historia och samhällskunskap i 

gymnasieskolan. Gy11 har lett till ett ökat krav på likvärdighet i och med att det nu anges ett 

centralt innehåll för varje kurs (Lärarnas Riksförbund & Sveriges Elevkårer, 2012).  

Tidigare reglerades elevernas undervisningstid för varje ämne och kurs, att en 100 poängskurs 

motsvarade 100 undervisningstimmar. Idag korrigeras undervisningstiden endast genom ett 

totalt antal undervisningstimmar för program. Det är upp till varje huvudman eller kommun att 

avgöra hur många undervisningstimmar var kurs ska ha för att eleven ska klara målen (Lärarnas 

Riksförbund & Sveriges Elevkårer, 2012, s. 8). I undersökningen svarade 405 samhällskunskap 

och/eller historielärare på hur många timmar de fick ut till undervisningen. Resultatet visar att 

skolor lägger ut mer undervisningstid i förhållande till poäng på de kortare kurserna på 

yrkesprogrammen, än vad de gör på de längre kurserna på de högskoleförberedande 

programmen. Skillnaden visades vara störst på samhällskunskapsundervisningen. I kursen 

samhällskunskap 1a1 svarade hälften av lärarna att de får ut minst 48 undervisningstimmar. 10 

% av dem får ut 39 timmar och medan 10 % får ut 50 timmar. Trots detta anser en stor majoritet 

av lärarna att eleverna erbjuds för lite undervisningstimmar i förhållande till målen oavsett kurs. 

Undersökningen visar att skolor i större utsträckning låter elevers behov styra tilldelning av 

undervisningstid på yrkesprogrammens kortare kurser, än på de längre kurserna på de 

högskoleförberedande programmen (Lärarnas Riksförbund & Sveriges Elevkårer, 2012, s. 8-

10).   

I undersökningen tillfrågades även 1000 elever på yrkes- eller ett studieförberedande program 

hösten 2011. 88 % av eleverna på studieförberedande programmen anser att de fått tillräckligt 

med lärarledd undervisning för att nå målen i samhällskunskap. Det ser något annorlunda ut på 

yrkesprogrammen där bara 80 % av eleverna upplever det.  45 % av eleverna på 

yrkesprogrammen tror att deras kunskapsresultat hade förbättrats med mer tillgång till mer 

lärarledd undervisning. Mellan 83-86% av eleverna oavsett kurs eller gymnasieprogram anser 

att lärarna haft stor eller mycket stor betydelse för resultaten. Likaså upplever en majoritet av 

alla elever att de har haft möjlighet att påverka upplägget av kurserna i samhällskunskap. Det 
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som kunnat påverkas är till exempel undervisningsmaterial och metod. Yrkeseleverna upplever 

i större utsträckning än eleverna på de studieförberedandeprogrammen att de kan påverka 

upplägget av undervisningen (Lärarnas Riksförbund & Sveriges Elevkårer, 2012, s. 13-16).  

4.3 Teorier  

Uppsatsen utgår ifrån två teorier som presenteras nedan. Den första fokuserar på elevers 

motivation och den andra fokuserar på olika individers inlärningsstilar.   

4.3.1 Motivationsprocessen  

Motivationsprocessen påverkas av ett antal individ- och sociala faktorer. I det som klassas som 

individfaktorer ingår det personlighetsdrag, värderingar, tidigare upplevelser och minnesbilder. 

Medan det i sociala faktorerna handlar om relationer och roller och andras förväntningar 

(Jenner, 2004, s. 43). Det finns enligt Jenner (Motivation och motivationsarbete, 2004, s. 44-

49)tre faktorer i motivationsprocessen som är centrala för att motivation ska uppstå:  

1) Det är viktigt att målen går att uppfylla, eleven måste själv känna att det är rimligt. Det 

blir pedagogens ansvar att hjälpa eleven fastställa realistiska mål, genom att sänka 

eller höja dem beroende på individ. Genom att skapa konkreta delmål motiverar det 

eleven till att nå det högre slutmålet, då eleven blir uppmuntrad och medveten om att 

de klarat flera bitar av det slutgiltiga målet.  

2) Uppnåendets värde handlar inte om ett objektivt mått, ett värde på en skala. Det 

handlar istället om ett subjektivt mått som kan beskrivas som vad en individ uppfattar 

som värdefullt och värt att uppnå. Det innebär att målet måste vara värt att sträva efter.  

Elever kan enligt författaren ofta fråga varför han/hon bör lära sig ”något” och till 

vilken nytta det är. Det kan vara att eleven upplever att det inte finns någon koppling 

till världen utanför skolan. Eleven kan vilja lära sig för livet och inte bara för skolan 

och trots detta refererar endast läraren till skolans värld.  

3) Sannolikheten att misslyckas är den del i motivationsprocessen där eleven själv 

bedömer huruvida det är en liten eller stor chans att lyckas med något. Om en elev 

upplever att det är stor chans att misslyckas kan inställningen bli att det inte finns 

någon poäng i att ens försöka. Inställningar kan skiljas från de individer som anser att 

om de anstränger sig kan de lyckas till att istället uppleva att hur mycket kraft och 

ansträngning individen än använder så kommer det ändå inte gå.  
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4.3.2 Kolbs fyra inlärningsstilar  

David Kolb är amerikansk professor och pedagogisk teoretiker född år 1939. Hans publikationer 

fokuserar bland annat på upplevelsebaserat lärande och social förändring. Han anser att det 

finns fyra olika inlärningsstilar (Kolb, 1984, s. 210).  

Idégivaren är den person som gärna vill ha en känslomässig koppling till det som ska läras och 

vill veta varför man ska lära det som ska läras. Idégivaren lär sig bäst genom att få uppleva 

saker samt genom att se andra arbeta praktiskt. Att se film är något som kan vara till bra hjälp. 

Idégivaren lär sig mest genom diskussioner med andra (Kolb, 1984, s. 211). Idégivaren frågar 

sig: Varför?  

Förklararen behöver ha fakta och teori och få möjlighet att tänka igenom olika idéer för att få 

fram vad som är viktigt. Förklararen vill inte prova praktiskt utan föredrar att läsa manualer. 

Förklararen är den elev som klarar sig bra i skolan då mycket är lärarledd undervisning samt 

föreläsningar (Kolb, 1984, s. 211). Förklararen frågar sig: Vad?  

Sammanställaren är den individ som tenderar att tänka först och handla därefter. Personen vill 

ha den teoretiska bakgrunden först för att sedan möjligtvis tillämpa kunskapen praktiskt. 

Sammanställaren lär sig bäst då individen får möjlighet att först lyssna och sedan får 

möjligheten at pröva och få stenciler där allt står nedskrivet (Kolb, 1984, s. 211). 

Sammanställaren frågar sig: Hur?  

Prövaren är aktiv och handlingsinriktad och passar därför inte in på traditionella föreläsningar 

då det kräver mycket stillasittande undervisning. Prövaren vill arbeta praktiskt och hitta nya sätt 

att använda sina nya kunskaper. Individen styr sin upptäckarlust och lär sig genom experiment 

(Kolb, 1984, s. 211). Prövaren frågar sig: Om?  

Kolbs teori menar att alla individer kan använda sig av dessa fyra inlärningsstilar, men att alla 

inte är lika effektiva men kan alla kombineras i en och samma individ. Oftast har en individ ett 

inlärningssätt som föredras (Kolb, 1984, s. 212).   

5 AVSLUTNING  

Eftersom denna undersökning utformats genom en kvalitativ metod kommer inga generellt 

gällande slutsatser kunna dras. Dock kan resultatet ge indikationer på hur lärare som arbetar 

med samhällskunskap på de yrkesförberedande programmen upplever sin undervisning.  
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Sedan följer även analysen av de tre olika frågeställningar som behandlats i resultatet följt av 

en sammanfattande slutsats. Resultaten knyter an till den tidigare forskning och teori som 

uppsatsen är uppbyggd på. Det funnits mönster i intervjuerna som sedan jämförts med den 

bakgrund som finns. Problemet med den forskning som används är att endast delar utgår ifrån 

samhällskunskapsundervisningen och att det annars fokuserar på en generell uppfattning av 

kärnämnena.   

5.1 Frågeställning 1  

Denna del behandlar frågeställning 1, vilken är följande:  

Hur och i vilken utsträckning väljer samhällskunskapslärare som undervisar på yrkesprogram 

att koppla undervisningen till elevernas framtida yrken?  

5.1.1 Resultat 1  

Att koppla samman elevers samhällskunskapsundervisning med deras framtida yrke var något 

som alla lärare valt att göra. Dock i olika utsträckning och i olika avsnitt. Mycket beror också 

på vilka program som lärare undervisar på, då det påverkar vilka kopplingar som blir mest 

relevanta. Erika menar att det är lärare som sätter begränsningar för hur mycket av kursen som 

sammankopplas med elevernas val av yrke. Flera av lärarna uttrycker även risken med att 

kopplingarna ibland kan bli krystade och görs bara för att de ska uppstå naturligt. Annars finns 

det ingen mening med dem. Samtidigt är det viktigt att inte låta programmets inriktning påverka 

undervisningen för mycket. En samhällslärares roll handlar om att fostra goda 

samhällsmedborgare och inte bara deras yrke fortsätter Erika. Björn menar att det är viktigt att 

inte färga in hela samhällskunskapskursen utan att istället välja avsnitt som är tydligare 

kopplade till eleverna.   

Avsnittet arbetsmarknad har varit det arbetsområde som genomgående i alla intervjuer varit det 

som lärarna föredrar att koppla samman med elevers val av program. Diana menar att avsnittet 

arbetsmarknad måste kunna tolkas som den arbetsmarknad som kommer beröra just hennes 

elever. Åsikten delas av Erika som samtidigt säger att det skulle vara konstigt att inte göra den 

kopplingen. Hans tycker att fördelen med att koppla samman just arbetsmarknaden är för att det 

går att göra väldigt tydliga kopplingar mellan ämnet och elevernas framtida yrke. 

Fortsättningsvis säger Erika även att eleverna efterfrågar att arbetsmarknadsavsnittet ska 

kopplas samman med deras framtida yrke. Göran väljer i detta avsnitt elever kontakta olika 
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fackförbund beroende på deras framtida yrke, vilket sätter avsnittet i ett tydligt samband för 

eleverna.  

Ett avsnitt som går att koppla till de elever som studerar på omvårdnadsprogrammet är 

mänskliga rättigheter. Christoffer brukar låta sina eleverna få möjligheter att undersöka vilka 

rättigheter gamla människor i Sverige har och hur det skiljer sig från andra länder. Anna menar 

att det finns många möjligheter att koppla samman just vård och omsorg med 

samhällskunskapen. Hon ser även glasklara kopplingar mellan samhällskunskapen när de läser 

kursen  

”skydd omsorg säkerhet”, där de har akutsjukvård och samarbetar med räddningstjänsten. 

Likaså anser Björn att kommun och landsting kan vävas in och dra kopplingar till elevgruppen.  

I vissa yrkesinriktningar finns det inga möjligheter till att göra naturliga kopplingar till 

samhällskunskapen. Anna undervisar på ett hantverksprogram där inriktningen är stylist. Där 

finns det inga tydliga kopplingar att dra mellan samhällskunskapen och deras framtida yrke så 

därför görs det inga. Istället kopplas det till deras framtid som samhällsmedborgare och som 

privatpersoner. Diana, som undervisar på IT programmet menar at det blir naturligt att koppla 

samman IT med media och kommunikationsavsnittet samt demokratiavsnittet eftersom 

demokrati nu ligger väldigt nära den moderna tekniken. I det avsnittet finns det möjlighet att 

diskutera till exempel Wikileaks1.  

Alla de intervjuade lärarna menar att kopplingar mellan samhällskunskapen och 

karaktärsämnen används och att det många gånger handlar om exempel. Frans säger att är det 

en fordonsklass så används exempel från en verkstad. Statsskick och demokrati är ett avsnitt 

där frågorna som tas upp är utvalda för att beröra dem. Om det ska undersökas vilka vägar en 

fråga tar i riksdagen och regeringen, kan det vara utifrån deras framtida yrke. Likaså menar 

Hans att det finns möjligheter att i det avsnittet även ta upp lagförslag som handlar om det 

framtida yrket. Även skatteregler är en del som kan kopplas till eleverna. Fortsättningsvis 

utrycker Hans att det är bra att skapa exempel där eleverna känner igen sig, då det ger dem kött 

på benen och en större förståelse genom att ge dem bilder i ett större sammanhang. Frans väljer 

                                                 

1 Wikileaks: Är en ickevinstdrivande media organisation. Enligt dem själva är deras viktigaste verksamheter att 

publicera ursprungligt källmaterial, vilket kan innebära material som är hemligstämplat. De förespråkar 

yttrandefrihet (Wikileaks, 2013).  
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även ut nyheter som är anpassade efter elevers programval. Likt de andra lärarna menar Ingvar 

att det handlar om att ge elever exempel som gör att de känner igen sig. Oavsett om det gäller 

deras val av program eller andra exempel kopplade till eleverna.  

Ekonomi är ett avsnitt som Anna anser är relativt lätt att koppla samman med det framtida 

yrkesvalet. Dock beror det ofta på vilket program eleverna går på, vissa kopplingar är inte lika 

självklara som andra och då kan det lätt uppfattas som krystat. Hans använder även ekonomi 

som en av de avsnitt som föredras att koppla samman då likt avsnittet arbetsmarknad är väldigt 

tydligt.  

Björn hävdar att ju bättre förkunskaper eleverna har desto lättare är det att färga in deras 

framtida yrke, då de elever som har svaga kunskaper behöver fokusera på fakta. Göran anser 

istället att ju mer yrkesinriktat ett program är, desto viktigare är knytpunkten. Det blir då 

viktigare att sätta saker i ett sammanhang. Hur mycket tid lärare har till förfogande påverkar 

även möjligheterna att koppla samman samhällskunskapen med det framtida yrket tycker 

Christoffer. Nu när samhällskunskapen endast är 50 poäng så finns det helt enkelt inte tid att 

hitta kopplingar i samma utsträckning som tidigare. Göran ser vikten i att låta eleverna byta 

miljöer. Genom studiebesök på banker och tingsrätt får eleverna uppleva lärande i ett annat rum 

än bara klassrummet. Dock är även detta en fråga om tid, då det är tidskrävande att genomföra 

olika typer av studiebesök.  

Erika anser att det är viktigt att komma ihåg att bara för att en elev går yrkesprogrammet är inte 

det blivande yrket hela individens identitet. Därför finns det risker med att låta yrkesvalet ta för 

stor plats i kärnämnena, då det kan bli för mycket. Eleverna måste kunna annat än bara deras 

framtida yrke. Anna menar att det absolut inte är bra att koppla samman allt i 

samhällskunskapen med karaktärsämnena då det skulle begränsa eleverna. Hon vill 

fortsättningsvis att elever ska få ett vidgat perspektiv av samhället. Hon upplever att elever som 

börjar gymnasiet inte kan så mycket om vuxenlivet. Att Anna tidigare stött på elever som trodde 

att ränta var något man betalar för att få sätta in på banken, styrker dennes uppfattning om 

situationen.  

Man skulle lätt kunna tro att de uppskattar det jättemycket, men min erfarenhet är 

att de känner att de får så mycket av sin karaktär ändå, så att alla som går stylist 

är inte 100 % på att de är det de ska ägna sitt liv åt... (Anna)  



22  

  

Med detta menar Anna att alla elever som går yrkesprogrammen inte nödvändigtvis vill att deras 

programval ska genomsyra hela deras utbildning. Hennes uppfattning delas av Hans. Enligt 

honom finns det teoretiker på yrkesprogrammet och praktiker på teoretiska program. Därför är 

det viktigt att inte generalisera om vilken typ av elev som går ett yrkesförberedande program 

och på vilket sätt de bäst tar emot kunskap. Erika har haft elever som läst byggmatte i årskurs 

1 på gymnasiet. Det har inneburit att de haft en matematikkurs helt anpassat till deras program 

och haft möjlighet att vara på plats i bygghallen. Trots att det anpassats efter dem har 

motivationen inte ökat. Hos eleverna är kursen inte populär och uppfattningen är att det är just 

matte. Hon tror att det är lättare att göra kopplingar till det framtida yrket i årskurs tre då de har 

varit ute i verkligheten. Hon upplever att hennes elever som börjar ettan har en uppfattning om 

yrket som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Hon tror att det är just mognad och 

kunskap om det framtida yrket som påverkar hur lyckat det är att koppla samman kärnämnen 

med yrkesvalet.  

Göran menar att det är viktigt att komma ihåg att individer är mer än bara sitt yrke. Christoffer 

menar att ibland kan reaktionerna från eleverna bli ”inte nu igen” och att det är farligt att färga 

in för mycket då helhetssynen är viktigare än att bara se samhället ur ett perspektiv. 

Fortsättningsvis är det viktigt att komma ihåg att elever har andra intressen. Lärare måste fostra 

goda medborgare som kan förstå allt, att färga in för mycket kan istället för att hjälpa dem, fälla 

dem. Det kan även bli fel att koppla för mycket anser Diana, det är viktigt att hitta en 

balansgång. I en klass kan det finnas fem elever som valt fel. Det är en anledning att hitta 

balansen. Samma åsikt har även Göran och Ingvar som också menar att det finns elever som 

valt fel program.  

Det är viktigaste är inte att koppla till deras yrke utan det viktigaste är att koppla 

till deras verklighet. Det är mycket viktigare, för alla kommer inte jobba med det de 

har valt. Men om det däremot är deras verklighet, smålån eller påverkan i 

samhället, det är mycket viktigare... (Ingvar)  

Lärarna är alla överens om att det tillför något att låta deras elevers framtida yrke märkas av i 

samhällskunskapsundervisningen. Det tillför ett större intresse då elever gärna vill veta vad de 

har för nytta av saker och ting. Genom att koppla de till deras framtida yrken har eleverna lättare 

att se varför det är nödvändigt att kunna. Det anses även vara en motivationshöjande faktor. 

Christoffer tycker också att det tillför något, men att det är viktigt att inte överdriva betydelsen 

av det. En faktor som enligt honom påverkar är i vilken årskurs eleverna läser samhällskunskap. 
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Läses det i trean då eleverna haft praktik är det lättare att koppla samman det med den framtida 

yrkesrollen. Eleverna i Görans grupper är de som beslutar om det ska sammankopplas eller ej, 

det är alltid utgångspunkten för honom. Dianas erfarenhet säger henne att kopplingen kan vara 

både bra och dålig. Det finns grupper som kommit till samhällskunskapslektionerna och 

efterfrågat vanlig undervisning och inte velat ha något kopplat till deras karaktär, de vill ha 

något som bryter av. Samtidigt påpekas vikten av att låta elever vara med och bestämma 

innehållet. Detta överensstämmer med den uppfattning som Frans har, även han upplever 

situationen som väldigt tudelad. Samtidigt finns det enligt Erika elever som uppskattar att det 

dras små kopplingar samt antydningar, då kan de känna att det är något i undervisningen som 

är utformat specifikt för dem i och upplevs därför som motivationshöjande.  

Björn anser att sammankopplingarna inte behöver tillföra så mycket till själva yrkesvalet men 

allt som sker runt om, då eleverna kan sätta samhällskunskapens olika delar i ett sammanhang. 

Anna menar att kopplingarna tillför något så länge det ökar elevernas intresse. Går de ett 

yrkesförberedande program är det inte givet att de gillar samhällskunskapen. Många elever 

tycker enligt henne att det är ett tungt ämne.   

Nackdelarna med att låta karaktären ta stor plats i undervisningen är att eleverna tröttnar och att 

de blir för mycket av identiteten och inte så mycket förkunskaper. Elever måste kunna annat 

också menar Erika. Anna tycker att det kan vara minst lika viktigt att lära elever hur de kan 

påverka sin omgivning som det är med koppling till yrke. Intresset till det är minst lika stort. 

Hennes tjejklasser har uppskattat att det i undervisningen vävts in jämställdhet och feminism 

och att de därifrån gått in på arbetsmarknaden. För Hans är det viktigt att elever ska kunna 

diskutera politik utan att det ska behöva kopplas till elevers framtida yrke. Likt Hans påpekar 

Göran att undervisningen påverkas mycket av vad som sker i samhället. Är det valår är det 

självklart att det tar en större plats i undervisningen.   

Examensmålen finns för att det tydligt ska märkas vilket specifikt program som eleverna läser 

på, samt att det ska underlätta för lärare att låta yrkesvalet genomsyra undervisningen. Huruvida 

lärarna väljer att utgå ifrån yrkesprogrammens olika examensmål skiljer sig i gruppen. Anna, 

Björn och Christoffer arbetar alla på samma skola, de har under innevarande läsår börjat arbeta 

mer konkret med de olika examensmålen. De programansvariga lärarna har haft i uppgift att 

sammanställa examensmålen för att på APT möten ha genomgångar om de olika programmens 

examensmål. I och med detta har alla lärare på skolan blivit mer medvetna om hur de kan 
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använda examensmålen i olika kurser. De har nu en god grund till samarbeten mellan kurser 

och synliggjort möjligheter som finns. Christoffer påpekar att examensmålen är något som 

används per automatik då kursmålen är grundade i examensmålen. Det gör att även de lärare 

som inte tittar på examensmålen får med dem ändå. Erika och Frans säger båda att de inte 

använder examensmålen i någon större utsträckning och att de istället använder kursmålen. 

Hans har en liknande uppfattning. Han menar att det är kursmålen som styr lektionerna i 

samhällskunskap. Men att ska göra något som eleverna kan relatera till, så att de förstår att 

läraren vet vilket specifikt program de går. Ingvar säger att han inte använder examensmålen 

och hans uppfattning är att det inte är lika viktigt nu och att all samhällskunskap ska bli mer 

jämlik oavsett program. En liknande uppfattning har av Diana som menar att det kan vara minst 

lika effektivt att fråga elever eller föra en dialog med lärarna och få med examensmålen ändå. 

Frans menar att det dock givetvis görs ibland. Slutligen anser Diana att examensmålen hade 

större plats och ansågs vara viktigare i den gamla gymnasieskolan.  

5.1.2 Diskussion 1  

I Högbergs studie berättar elever att de valt yrkesprogrammet därför att de inte vill plugga mera 

och att de har ett ointresse för de teoretiska studierna. Likaså uppfattas undervisningen som 

tråkig och att kärnämnena inte är relevanta till deras val av yrke. I Skolverkets undersökning 

framkom det att lärarna misslyckas med att göra samhällskunskapsundervisningen meningsfull. 

Vilket enligt dem leder till minskad måluppfyllelse samt mindre meningsfull undervisning. Av 

de nio intervjuer som genomförts har alla lärare valt att anpassa sin undervisning i 

samhällskunskapen till elevernas framtida yrke. Det förstärks av åsikten Erika har, att det är 

läraren själv som sätter gränserna på hur mycket det sammankopplas. Resultatet kan då kopplas 

samman med Skolverkets rapport från 2011, där 2/3 av skolorna uppfyller kravet att 

sammankoppla samhällskunskapsundervisningen till elevernas studieinriktning. Baserat på 

resultatet av de nio intervjuerna, kan man anta att lärare i hög grad väljer att sammankoppla 

undervisningen till elevernas framtida yrke. Lärarna som intervjuades väljer att göra kopplingar 

som upplevs naturliga och relevanta. Det kan tolkas som att lärarna sammankopplar på rätt sätt 

samt att vilken grad det finns möjlighet att sammankoppla, beror mycket på just vilken 

yrkesinriktning eleverna valt. Om det i Skolverkets studie deltagit lärare som undervisat i ett 

stylistprogram likt lärare som intervjuats kan de ha tillhört den tredjedel där sammankopplingen 

inte var tillräcklig. Men samtidigt kan man likt Anna hävda att det faktiskt inte går att göra 
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kopplingar till alla program och därför bör det inte heller göras. Förväntningar på 

sammankopplingar bör spegla möjligheterna till detta.  

Alla lärare valde att koppla samman avsnittet arbetsmarknad med elevernas framtida yrke, då 

de hävdade att kopplingarna ses som självklara. I det centrala innehållet står det att eleverna till 

exempel att elever ska kunna förstå arbetsmarknadens sätt att fungera, då är det rimligt att anta 

att det bör kopplas till elevernas framtida yrke. Lärarna menar även att elever efterfrågar 

kopplingen i avsnittet. Då bör det ses som en motivationshöjande faktor då eleverna tycker det 

är intressant och gör undervisningen mer meningsfull eftersom den tydligt knyter an till det 

framtida yrket, vilket är det skolinspektionen menar att lärare i samhällskunskapen bör göra.  

Lärarna berättar att de väljer att använda sig mycket av exempel när de kopplar samman 

samhällskunskapen med inriktningen. Fördelarna är att eleverna får exempel, är att de tydligare 

förstår då lärare väljer ut exempel som berör dem. Eleverna kan även uppleva att 

undervisningen blir speciellt anpassad till dem, vilket kan ses som en motivationshöjare. Genom 

att göra det, bör det också motverka riskerna med att eleverna uppfattar att undervisningen är 

anpassad för elever som ska gå på högskola. Vilket Högbergs studie instämmer med. Hans 

studie pekar också på att elever på yrkesprogram ofta upplever kärnämnena som irrelevanta till 

det framtida yrket som eleverna redan på gymnasiet känner en samhörighet till. Då lärarna i 

studien tydligt väljer ut exempel kopplat till det framtida yrket visar att de vill göra 

undervisningen intressant för deras elever och att de ska förstå relevansen till det framtida yrket. 

Resultatet visar även att lärare väljer att fråga elever om hur de vill ha sin undervisning, vilket 

än en gång överensstämmer med skolinspektionens undersökning, som visar att lärare utgår 

ifrån kunskap om elever och deras undervisningsönskemål.  

 Alla lärare har i sina intervjuer hävdat vikten av att elevernas identitet är mer än bara det 

framtida yrket. Att koppla samman för mycket kan leda till att eleverna tröttnar och det kan 

begränsa dem. Lärarna menar att det är viktigare för eleverna att ha en helhetssyn än att endast 

se samhället ur ett perspektiv. I skolinspektionens rapport visar det att lärare väljer att variera 

sin undervisning utifrån kunskap om eleverna. Då alla de intervjuade lärarna har arbetat som 

lärare i flera år har de troligtvis erfarenheten på sin sida, och har då möjlighet att avgöra i vilken 

utsträckning det är värt att koppla samman undervisningen. Det är nog så som en av lärarna sa 

i sin intervju, det handlar om en balansgång, där det inte får bli för mycket. Likaså ska eleverna 

fostras till goda samhällsmedborgare. Då kan inte fokus ligga på att endast låta eleverna förstå 

samhället ur ett perspektiv, då risken blir att de kommer ut i vuxenlivet med en begränsad 
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förståelse för samhället. Likaså finns risken att eleverna valt fel program eller inte kommit in 

på sitt förstahandsval, som vissa elever i Högbergs studie berättat. Då kan kopplingarna till 

studieinriktningarna istället göra att eleverna tappar intresset för undervisningen, då intresset 

för det framtida yrket redan är sviktande eller i värsta fall icke existerande. Om undervisning 

bygger på tanken av att en elev inte är mer än sitt framtida yrke, skapar det endast en stereotyp 

och en snedvriden syn på elever och vilka kunskaper som är viktiga.   

Skolinspektionens granskning visar att elever på yrkesprogrammen inte alltid upplever 

kopplingen till studieinriktningen som nödvändig då samhällskunskapen har ett eget värde. De 

vill inte att det allmängiltiga ska försvinna, likaså berättar lärare om elever som kommer till 

samhällskunskapen och ber om att få slippa kopplingarna till studieinriktningen. Lärarna menar 

också att det är minst lika viktigt att utgå ifrån eleverna som privatpersoner. Det är viktigt att 

göra kopplingar till andra saker än just yrkesvalet. Att ha kunskaper om hur saker fungerar som 

inte har med yrket bör anses som minst lika relevant. När eleverna tar examen är de först och 

främst samhällsmedborgare. De förväntas ha kunskap om samhället och hur det fungerar. Det 

blir som viktigast just då det är den enda samhällskunskap de kommer läsa. Att lärarna väljer 

att variera sig utifrån kunskap om elevgrupp är något som skolinspektionen lyfter fram som 

positivt och något som även lärarna i resultatet väljer att göra. Kopplingen till yrket bör endast 

ske om eleverna själva vill det och tycker att det tillför något, annars kommer det istället ha 

motsatt effekt. Ett exempel där en klar sammankoppling inte med karaktären som inte lyckats 

är ”byggmatte” vilket elever i årskurs 1 fick läsa. Där matematiken var tydligt sammankopplad 

med yrkesrollen men ändå inte upplevdes som populär hos eleverna. Att eleverna inte upplever 

kursen som populär kan bero mycket på att kursen läses i ettan och de troligtvis inte har så 

mycket kunskap om sitt yrkesval, utan har uppfattningar som inte alltid överensstämmer med 

verkligheten. Att göra kopplingar till valet av yrke är troligtvis precis som lärarna säger mer 

lyckat att göra i årskurs tre, då de haft praktik och har klarare uppfattning om yrket. Om elever 

läser samhällskunskap det första året finns det en risk att de inte förstår varför kunskapen är 

viktig även fast det kopplas till yrket. Då kopplingarna inte säger eleverna särskilt mycket. Det 

är möjligt att byggmatte uppfattas som en mer intressant kurs om den läses senare i 

utbildningen.   

Examensmålen ska nu ligga till grund för undervisningen på de olika gymnasieprogrammen så 

att eleven ska märka vilket specifikt program de valt menar Skolverket. Det har dock skiljt sig 

huruvida lärare i resultatet valt att utgå ifrån dem när de planerat sin undervisning.  Flera av 
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lärarna har uppfattningen att även om de inte utgår ifrån dem så kommer de med genom 

kursmålen. Andra lärare väljer istället att arbeta mer aktivt med det. Skolinspektionen menar 

att programmålen som nu har ersatts med examensmålen ska ge mer mening för eleverna då de 

ska ge elevernas utbildning en helhet. Om meningen med examensmålen är att se till att eleverna 

märker av sin inriktning även i samhällskunskapen så bör det ändå kunna tolkas så att lärarna i 

resultatet lyckats med det även fast de inte utgår ifrån examensmålen. Skolinspektionen menar 

att förändringen till examensmål ska skapa en helhet för de olika programmen. Dock förutsätter 

examensmålen att alla elever vill ha en helhet, vilket i det i resultatet visats att eleverna inte 

alltid uppskattar. Då kan det istället vara så att samhällskunskapen ska vara mer jämlik oavsett 

program och att det var viktigare i den gamla läroplanen. Lärarna i intervjuerna lyckas ändå 

göra undervisningen meningsfull genom andra kopplingar än just yrkesvalet.  

Sett ur motivationsprocessen kan kopplingarna till det framtida yrket anses vara positivt, främst 

sett ur faktor två, uppnåendets värde. Där ska ett mål upplevas som värt att sträva efter och 

eleverna ska kunna se nyttan i det som förväntas läras också utanför skolan. Då alla lärare 

arbetar med att koppla samman undervisningen med yrkesvalet bör motivationen öka enligt 

denna teori. Då eleverna får samhällskunskapen kopplad till deras framtida yrke och 

förhoppningsvis ser värdet av kunskapen utanför skolan. Dock är det självklart ingen garanti. 

Likaså kan det som tidigare visat vara minst lika bra att koppla samman samhällskunskapen 

med eleven som privatperson och även då skapas exempel som gör att eleven bör se 

samhällskunskapens innehåll som relevant även utanför skolan.   

Sammanfattningsvis visar det att lärare väljer att anpassa undervisningen baserat på elevgrupp 

och drar de paralleller som anses relevanta. Tidigare forskning delar även liknande uppfattning 

vilket innebär att de lärare som intervjuats inte är ensamma om sitt undervisningsupplägg. 

Utifrån teorier, tidigare forskning samt resultatet i sig är det rimligt att anta att det är positivt att 

koppla samman yrket med samhällskunskapen om det görs i lagom mängd och vid rätt tillfällen. 

Det kan då vara en motivationshöjande faktor som ger eleverna en 

samhällskunskapsundervisning som blir relevant till deras framtida yrke.   

5.2 Frågeställning 2  

Denna del behandlar frågeställning 2, vilken är följande:  
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Hur ser villkoren för undervisningen i samhällskunskap ut på yrkesprogrammen när det gäller 

möjligheten att anknyta till elevernas framtida yrke och hur skiljer sig villkoren från vad som 

gäller för studieförberedande program?  

5.2.1 Resultat 2  

Genomgående i svaren från de nio lärarna är att alla säger att det i första hand handlar om en 

anpassning till gruppen och inte vilket program de går. Det handlar inte om huruvida eleverna 

går på ett studieförberedande program eller inte. Det finns många faktorer som påverkar 

utformningen på undervisningen. Christoffers grundtanke är att inte tänka på vilket program det 

är men lägger ändå upp undervisningen olika. I en samhällsvetenskaplig klass förväntas 

eleverna ha ett intresse, de är starkare, diskuterar mer och kan arbeta mer självständigt. På vissa 

yrkesprogram kan det istället bli aktuellt att strukturera upp undervisningen mer för att stödja 

eleverna. Anna märker av att studieförberedande klasser ofta orkar med längre genomgångar, 

men samtidigt som det inte är den bästa undervisningsformen enligt henne. Men det kan vara 

nödvändig i både yrkes- och studieförberedande program. I avsnitt som kräver genomgångar 

kan det vara svårt att ha ordentliga sådana, då denna oftast delas för att låta eleverna göra något 

praktiskt i mellan. Enligt Björn handlar det mycket om vilka förkunskaper hans elever har.  

Är det en klass som har bra förkunskaper har han möjlighet att lägga sig på en analytisk nivå 

direkt då baskunskaperna redan finns där. Intresset är det som påverkar 

undervisningsmetoderna för Frans, för honom är det viktigare än vilket program de går på. 

Eleverna i en av hans fordonsklasser avskyr att läsa. Han upplever att de inte lär sig något av 

det och då ger han dem istället större möjlighet att prata och diskutera. Den anpassningen är 

mer gynnsam för klassen. Göran påpekar i sin intervju att det är viktigt att komma ihåg att alla 

elever är olika och därför kan inte lärare ha samma utformning på all sin undervisning. Han 

föredrar att skapa enkäter vid kursens början för att få in synpunkter på hur eleverna föredrar 

sin undervisning. Christoffer påpekar vikten av att utgå ifrån samma material för att inte 

fördumma sina elever, då de oavsett program är i behov av kunskapen. Han menar att innehållet 

alltid ska vara detsamma men att det kan examineras på olika sätt, annars gör läraren fel. Att 

använda sig av en dialogpedagogik och ha mycket diskussioner i både helklass och smågrupper 

är något Hans väljer att ha som grund i all sin undervisning. Det som kan skilja sig mellan 

yrkesförberedande och studieförberedande klasser är läsförmågan, på studieförberedande 

program kan Hans använda längre och svårare texter än på yrkesprogrammen. Likaså menar 

Christoffer att han kan ställa mer krav på elever på studieförberedande program, då på till 
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exempel formalia. Detta eftersom han förbereder dem inför vidare studier och nästa nivå i 

samhällskunskapen. Elever på studieförberedande program har också en annan förmåga för 

studieteknik vilket också påverkar enligt Göran. I vissa av hans yrkesklasser har han märkt att 

eleverna har svårt att komma upp i en E nivå och att de inte klarar av för stora avsnitt. 

Yrkesförberedande program uppskattar mycket visualisering i undervisningen och övningar 

som gör stoffet mer konkret hävdar Hans, dock har han märkt att även studieförberedande 

klasser uppskattar detta minst lika mycket.   

Vi gör övningar som får illustrera samhällets resurser, man kan ha godisbitar som 

får symbolisera saker och ting. Så får man fördela det här. Man gör något konkret, 

man ska flytta någonting, man ska ta någonting … Men å andra sidan har vi gjort 

det på de högskoleförberedande programmen också … De tycker sånt är roligt, det 

blir kul, allting som kan exemplifieras är oftast ganska bra. (Göran)  

Ett problem för Björn är svårigheten att anpassa undervisningen till de olika individerna i 

klassen, då möjligheterna inte finns i den utsträckning som han önskar. Samma uppfattning har 

även Hans. Erika anser att det största misstaget en lärare kan göra är att generalisera om sina 

elever på de olika programmen. Att tro att det bara är teoretiker på högskoleförberedande 

program och att det bara är praktiker på yrkesförberedande program, stämmer inte överens med 

verkligheten. Anna anser att det kan vara lättare att undervisa på studieförberedande program 

då eleverna orkar koncentrera sig längre, samtidigt som hon på de studieförberedande 

programmen måste göra informationen mer lättillgänglig. Med det menar hon inte att 

undervisningen ska ligga på en grundläggande nivå då det finns elever på yrkesprogrammen 

som satsar på de högsta betygen. Hennes introduktioner till olika avsnitt kan skilja sig men 

annars är strukturen lika med mycket värderingsfrågor och diskussioner, oberoende av program. 

För Christoffer påverkar den tidigare erfarenheten vilken typ av undervisning han kan bedriva. 

Är hans elever studiesvaga krävs det att han finner alternativa vägar och examinationer 

samtidigt som han måste bryta ner stoffet och förklara på olika perspektiv.  

Kraven på dig som lärare på ett yrkesförberedande program, där det oftare finns 

mer studiesvaga elever är ju att du måste hitta ett sätt att nå de eleverna, du måste 

arbeta mer uppsökande, du måste hitta alternativa vägar, alternativa 

examinationsformer och vara beredd att bryta ner på en helt annan nivå… Det är 

en utmaning, för ibland kanske de är så svaga för att högstadiet, de kommer väldigt 

dåligt förberedda ifrån högstadiet i regel, för högstadiet, sköter inte sitt arbete med 

väldigt mycket och då får du utmaningar som kanske inte ligger på gymnasienivå. 

(Christoffer)  
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Skillnader på elevers motivation till skolan och samhällskunskapen kan enligt lärarna skilja sig 

mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Men även här handlar det ofta om 

individer och enligt dem går det inte att generalisera om program. På elprogrammet måste 

eleverna ha godkänt i alla ämnen för att få jobb som elektriker, det är något som Ingvar ser som 

en motivationshöjare för hans elever. De vet vad de måste göra för att senare kunna få jobb. 

Christoffer menar att det på vissa program finns elever som bara går där för att det är lattjo 

medan det i samma klass finns de som vill bli något och att det kan skilja sig från program till 

program.  Björn ser att det är lättare att motivera yrkeseleverna genom att ge dem något nytt, 

utmana och låta dem pröva på nya saker. Att låta eleverna se, höra och delta kan öka deras 

motivation då de inte bara vill sitta och lyssna. Han menar att studieförberedande elever å andra 

sidan är medvetna om att de ska läsa mera. Diana anser att elevernas motivation påverkas av 

vilka mål de har med utbildningen. Hon har träffat på yrkeselever som är mycket motiverade, 

då de vill ha bra betyg för att kunna söka jobb samtidigt som hon haft studieförberedande elever 

som inte haft något mål med sin utbildning.  

Ibland upplever jag att de på yrkesprogrammen de kan mer än vad de tror, ofta, 

och är duktigare och har bättre koll på hur samhället fungerar och faktiskt visar 

oftare ett större intresse än vad man förväntar sig inledningsvis medan man blir 

mer frustrerad om man undervisar på typ ett samhällsprogram och de är helt 

ointresserade, då kan man bli mer frustrerad som lärare. (Diana)  

Flera av lärarna har i intervjuerna tagit upp vikten i att inte generalisera för mycket om olika 

program. Diana påpekade att samhället i sig kan ha olika förutfattade meningar om vilken typ 

av elever som går på vissa program. Faran som kan uppstå är att en lärare stöter på en 

omotiverad fordonsklass och förutsätter att alla är så och för med den inställningen till 

klassrummet. Hans anser att det generellt sett är naturvetenskapliga programmets elever som är 

motiverade och vill mycket, även om de inte tycker om samhällskunskapen vill de ändå göra 

ett bra jobb och de är skolanpassade. Han har dock stött på klasser på 

samhällskunskapsprogrammet, där halva gruppen riskerar att inte nå ett E, medan andra halvan 

presterar bra. Samtidigt säger han att hans fordonsklasser är rätt motiverade och gör sitt jobb 

men har problem med att läsa. Frans anser att motivationen skiljer sig då elever på 

studieförberedande program har höga ambitioner och om elever siktar på att bli läkare så vet de 

vad som gäller. Yrkesprogrammens elever kan många gånger istället ha inställningen att 

betygen inte är så viktiga då de ändå får jobb när de är klara. Dock påpekar även han att det inte 

är bra att generalisera, förra året hade han en elev som gick ut med 20,0 i slutbetyg och han gick 
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byggprogrammet. Anna tror att motiverade elever i en annars omotiverad klass kan leda till att 

hela klassen höjer sig och att de kan pusha klassen. Erikas uppfattning är att motivationen hos 

elever kan styras mycket av vilket ämne det är, ser de ett syfte med det som de ska lära sig blir 

de mer motiverade, samtidigt som att om det anses irrelevant sänks motivationen. Diana 

upplever att hennes elever blir mer motiverade till lektionerna när de får påverka upplägget.   

Det kan också bli för mycket och att påverkandet kan känns kravfyllt. Likaså tror hon att i vilken 

årskurs samhällskunskapen läses påverkar elevernas motivation. Går de sista året är de både 

mognare och upplever sig närmare vuxenlivet, då de till exempel får möjlighet att rösta. 

Slutligen påpekar Göran att vilken typ av grupp ett program har kan skiljas från år till år. Vissa 

år kan det vara ett högt söktryck vilket i sin tur leder till att eleverna som kommer in på 

programmet är mer skolanpassade och motiverade samtidigt som på program där alla elever 

kommer in så blir det istället elever som inte har samma motivation till studier. Samma 

uppfattning har även Ingvar, som upplever att intagningspoängen påverkar vilken typ av klass 

han undervisar.   

Elever på olika program kan även upplevas ha olika krav på undervisningen. Ett flertal av de 

intervjuade lärarna sa att yrkesförberedande elever ofta vill att undervisningen ska vara kul 

medan studieförberedande elever uppskattar genomgångar som innehåller både fakta och 

analys. Anna upplever att vissa av hennes klasser som går yrkesförberedandeprogram utgår 

ifrån att undervisningen kommer vara tråkigt och istället vill göra något kul, samtidigt som hon 

menar att allt i skolan inte kan vara roligt, det går inte. Att undervisningen är intressant och 

stimulerande borde räcka. Samma uppfattning har även Frans som säger att hans elever vill att 

undervisningen ska vara kul och intressant. Diana upplever att hennes elever på 

yrkesprogrammen ofta efterfrågar om mer tid på att arbeta med ett avsnitt samtidigt som de 

föredrar att jobba självständigt och endast ha korta genomgångar. Erika menar att klasser kan 

ha olika krav på undervisningsmetoder, vissa vill prata medan andra föredrar att skriva. Lärarna 

ser även en trötthet hos eleverna som finns där redan när de börjar gymnasiet. Ofta beror det på 

vilket högstadium eleverna gått på och vilka inlärningsmetoder de fått med sig tror Göran. 

Motivationen följer med därifrån också menar Björn. Tycker en elev att samhällskunskap är 

rolig så spelar läraren mindre roll, inställningar från grundskolan är något som följer med upp i 

gymnasiet.  
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Anna tror att elever på studieprogrammet ofta kan vara inställda på att de ska lära sig eller har 

ett intresse för ämnet. Hon upplever även at hennes vård och omsorgsklasser skulle kunna tas 

för studieförberedande klasser, då de vill plugga. Flera av de intervjuade lärarna uppmuntrar 

sina elever på de yrkesförberedande programmen att välja till kurser som gör att de blir 

högskolebehöriga och har möjlighet att välja om de vill arbeta eller studera vidare. Anna har 

många vård- och omsorgselever som valt att göra sig högskolebehöriga.    

Diana upplever att studieförberedande klasser ofta vill ha mer genomgångar och vill analysera 

mycket. Enligt Christoffer ställer hans studieförberedande elever andra krav på honom som 

lärare, de krävs att han är ordentligt påläst till varje lektion då diskussionerna lätt kan sticka 

iväg, vilket är något han uppskattar. På studieförberedande program upplever Hans att eleverna 

ofta kräver att han ska leverera teoretiskt och att de inte är där för att socialisera sig utan för att 

få ny kunskap. Frans tycker att på studieförberedande program är det lättare att bara köra på 

med undervisningen då eleverna förstår nyttan med det de lär sig. Han tror att elever som inte 

är studiemotiverade ofta vill ha fängslande undervisning och de förekommer även på 

studieförberedande program.  

Björn, Christoffer och Hans talar om vikten med att ha en god relation med klasserna. På 

yrkesprogrammen kan det finnas extra behov av att skapa bra relation till eleverna, då eleverna 

uppskattar att läraren är social och kan prata om annat. Lärare måste förtjäna elevernas 

förtroende för att få leda dem menar Hans. Göran anser å andra sidan att hans yrkeselever 

upplevs ha svårt med relationer då de inte har samma närliggande relation som på högstadiet.  

5.2.2 Diskussion 2  

Baserat på beskrivningen i resultat och i bakgrund passar elever på studieförberedande program 

in i beskrivningen på två av Kolbs inlärningsstilar. Förklararen är den individ som är mest 

skolanpassad av inlärningsstilarna då den föredrar att ha fakta och teori för att sedan tänka 

igenom olika idéer för att få fram vad som är viktigt. Sammanställaren vill ha den teoretiska 

bakgrunden först för att sedan möjligtvis tillämpa kunskapen praktiskt, individen lär sig bäst 

genom att lyssna och sedan få stenciler där allt är nedskrivet. Elever på högskoleförberedande 

program beskrivs som de som orkar ha längre genomgångar, har bra studieteknik samt att lärare 

har möjlighet att ställa högre krav på sina elever. Allmänt i intervjuerna beskrivs eleverna på 

studieförberedande program som skolanpassade. Slutsatserna som kan dras baserat på detta är 

att de två elevgrupper som ofta kan förekomma på studieförberedande program är just 
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sammanställaren och förklararen, som gynnas av den inlärningsstil som förekommer på 

studieförberedande program.  

På yrkesförberedande program kan elever istället anses vara Idégivaren, den individ som vill 

ha en känslomässig koppling till det som ska läras samt lär sig bra genom diskussioner med 

andra. Prövaren beskrivs som den individ som är aktiv och handlingsinriktad och vill arbeta 

praktiskt.  De anses vara den typ av elev som inte passar in i den traditionella skolan. I Högbergs 

studie berättar eleverna att de tycker det är jobbigt att sitta still och lyssna, vilket 

överensstämmer med det som framkommit i resultatet. Yrkeselever klarar inte av långa 

genomgångar utan måste ha avbrott för praktiskt arbete. Likaså menar Hills undersökning att 

eleverna har uppfattning att trötthet går hand i hand med textöverförd kunskap medan praktiskt 

arbete ger kunskap. I resultatet beskriver lärare hur elever vill se, höra och delta istället för att 

sitta still och lyssna. Baserat på det underlaget är det rimligt att anta att yrkesprogrammen består 

av stor del av just idégivare och prövare.  

Det är rimligt att anta att det förekommer individer av de fyra olika inlärningsstilarna på alla 

program, men utifrån den allmänna beskrivningen av studieförberedande och 

yrkesförberedandeprogram består troligtvis majoriteten av den uppdelning som gjorts mellan 

de två olika elevtyperna. Vilket även får stöd i både bakgrund och resultat, där det förekommer 

elever på de olika programmen som presterar emot den stora massan. Utifrån den elevgrupp 

läraren undervisar krävs det en anpassning som är i grund för undervisningsvillkoren. Om en 

lärare har elever som inte klarar av långa genomgångar är det olönsamt att ha den metoden i 

undervisningen. Det är troligtvis just det villkor som påverkar mest vilken möjlighet lärarna har 

med sin undervisning. Dock är det svårt att säga huruvida det är en mer allmän uppfattning då 

lärare alla betonat vikten av att inte generalisera.   

Elevers motivation är ytterligare en faktor som påverkats undervisningens villkor, som också 

skiljer sig mellan yrkes- och högskoleförberedandeprogram. I samhällsvetenskapliga 

programmets klasser säger lärarna i intervjuerna att eleverna förväntas ha ett intresse, vara 

allmänt starkare och diskutera mera. Samtidigt beskriver Korp eleverna på samhällsprogrammet 

som en blandad grupp med både studiemotiverade och skoltrötta elever, vilket överensstämmer 

med den uppfattning i resultatet där lärare haft klasser på samhällsprogrammet där flera riskerat 

att inte nå ett E i samhällskunskap. Det verkar alltså finnas en allmän uppfattning om att 

samhällsprogrammets elevgrupp är väldigt blandad. En av lärarna tror att anledningen till att 
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vissa elever på samhällsprogrammet inte presterar bra på samhällskunskapen är för att de inte 

har något mål med sin utbildning.  Elever på naturvetenskapliga programmet beskrivs i både 

resultat och i bakgrund som motiverade, målmedvetna elever som vill mycket. De anses vara 

den elevgrupp som anpassar sig bäst efter sina lärares olika undervisningsmetoder. Elever som 

vill bli läkare vet enligt resultatet vad de krävs för att de ska nå målet, likaså beskrivs det i 

bakgrunden som att eleverna på studieförberedande program ser gymnasiet som en 

transportsträcka för att nå det slutgiltiga målet. Dock beskrivs delar av elevgrupper i de 

yrkesförberedande programmen som motiverade och målmedvetna gällande 

samhällskunskapen och skolan i sig. El programmet beskrivs som ett program lärare kan ställa 

krav på, likaså upplevs vård och omsorgsklasser som likvärdiga med studieförberedandeklasser. 

Yrkeselever beskrivs som att de uppfattar kärnämnena som irrelevanta för deras framtida 

yrkesroll och att yrkeselever inte är motiverade till samhällskunskapen och de anser att deras 

prestationer inte påverkar deras möjligheter att få jobb. Samtidigt kan lärares förväntningar på 

sin elevgrupp påverka prestation och motivation.   

Utifrån detta kan paralleller dras mellan elevers motivation till samhällskunskapen och de 

undervisningsvillkor det medför genom motivationsprocessen. Den första faktorn som ska 

uppfyllas är mål. Där ska eleverna ha rimliga delmål som ska motivera eleven att nå slutmålet. 

Utifrån den kunskap som finns om de olika elevgrupperna så kan det uppfattas som att elever 

på de högskoleförberedande programmen har ett mål med sin utbildning som inkluderar 

samhällskunskapen, då en dålig prestation i samhällskunskap kan leda till att elevens möjlighet 

att nå sitt slutmål minskar. Det skiljer sig dock mot yrkesförberedande program där en god 

prestation i samhällskunskap inte nödvändigtvis påverkar elevens slutmål, vilket säkerligen är 

att börja jobba. Ett antagande som baserat på den tidigare forskning där elever uttrycker att de 

är trötta på att plugga och vill inte studera vidare för att bli något. Dock skiljer sig det mellan 

grupper. Elever som läser samhällsvetenskapliga programmet beskrivs som en ojämn grupp 

vilket får stöd i både resultat och tidigare forskning. En av lärarna i resultatet anser att deras 

prestationer är bristfälliga då de inte har något mål med sin utbildning. Vilket enligt 

motivationsprocessen påverkar elevers motivation. Elever som går på el programmet och 

omvårdnadsprogrammet beskrivs istället som motiverade till undervisningen. Det kan bero på 

att eleverna i elprogrammet måste ha godkänt i alla ämnen för att få jobb och att elever på 

omvårdnadsprogrammet har valt till kurser som gör dem högskolebehöriga. För de eleverna är 

betyg i samhällskunskap ett delmål för att de ska nå sina olika slutmål. Den andra delen av 
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motivationsprocessen, uppnåendets värde handlar om ett subjektivt mått där individen uppfattar 

vad som värdefullt att uppnå. Elever kan vilja lära för livet och inte bara för skolan. Det handlar 

om ett mål som ska vara värt att sträva efter. Med det material som finns är det svårt att uttala 

sig om uppnåendets värde. Det kan vara så att eftersom elever på högskoleförberedande 

program vet att de ska läsa vidare och därför förstår vikten i att ta in kunskapen nu. På 

yrkesförberedande klasser har lärare kopplat samman undervisningen i samhällskunskap med 

det framtida yrket, vilket tidigare resultatdel visar. Därför bör det enligt motivationsprocessen 

då öka elevers motivation. Men eftersom att många yrkeselever har uppfattningen om att 

kärnämnen inte är relevanta till yrket som de valt har det inte ökat motivationen. För eleverna 

på elprogrammet så vet de att ett betyg är nödvändigt för att få jobb och det är troligtvis något 

som ökar deras motivation. Eftersom vissa elevgrupper på samhällsprogrammet inte har något 

mål med sin utbildning leder det troligtvis till en minskad motivation. Den sista faktorn i 

motivationsprocessen är sannolikheten att misslyckas. Baserat på Kolbs inlärningsstilar är det 

stor sannolikhet att det är de mer skolanpassade eleverna som går på de studieförberedande 

programmen. Med det i åtanke är det så att eleverna vet hur de ska studera för att nå bra resultat 

samt att de troligtvis vet att de är duktiga i skolan och har ett självförtroende. Baserat på 

bakgrund och resultat är det troligtvis de mindre skolanpassade eleverna som går på 

yrkesprogrammen. De har inte lika stort intresse för att plugga och har troligtvis misslyckats i 

skolan tidigare och därför kan de anse att de har stor sannolikhet att misslyckas. Eftersom elever 

på elprogrammet är medvetna om att de måste ha godkänt i alla kärnämnen kan det innebära att 

de mer skolanpassade söker sig till det programmet.   

Resultatet betonar att det inte går att generalisera mellan olika program vilket får stöd i 

bakgrunden där, Högberg menar att elevgrupper på olika program varierar från år till år vilket 

påverkar vilka inlärningstyper klassen kommer bestå av. Därför är det svårt att generalisera om 

hur det skiljer sig mellan de olika programtyperna. Det som varit mest framstående är den 

generella skillnaden på motivation och lärostilar, vilket påverkar lärarens undervisningsvillkor.   

5.3 Frågeställning 3  

Denna del behandlar frågeställning 3, vilken är följande:  

Hur upplever lärare att samhällskunskapsundervisningen på yrkesförberedande program 

ändrats sedan gymnasiereformen år 2011?  
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5.3.1 Resultat 3  

Gemensamt för alla nio lärare är uppfattningen att samhällskunskap 1a1 är stressande och de 

känner att de inte alltid hinner med allt som de önskar. Ingvar upplever förändringen som 

olycklig, då det internationella avsnittet nu är bortplockat. Han saknar de tidigare möjligheterna 

att i större utsträckning tala om världsnyheter. Anna säger att trots att kursen är hälften så stor 

som samhällskunskap A, som lästes tidigare är det fortfarande mycket som ska tas upp. Hon 

upplever innehållet som fylligt. Björn anser att kursen i stort sätt har samma innehåll som det 

tidigare trots den korta tiden. Han har känslan att det förväntas att han ska hinna med i stort sätt 

lika mycket som tidigare fast på halva tiden.  Diana har samma uppfattning och anser även att 

det är mer detaljerat vilka mål och centralt innehåll kursen har.  

Det är att det blivit en 50 poängare, en förkortad och förenklad och snuttifierad 

version av 1b kursen då, så att den har blivit sämre helt enkelt. (Frans)   

Likt Frans menar Hans att samhällskunskapen nu är en grundläggande kurs om samhället i stort, 

det har blivit mer av en baskurs än den var innan.  

I och med att kursen nu endast är på 50 poäng har det lett till viss problematik. Lärare upplever 

att det är svårare än tidigare att hinna med samarbeten mellan andra ämnen eftersom att tiden 

inte räcker till. Ingvar menar att om han ska ha ett samarbete så väljer han att ha det med sitt 

andra ämne, då det är mer flexibelt och det förlorar han inte lika mycket tid på. Hans känner att 

han nu har ett konstant dåligt samvete, det är svårt att räcka till för alla och individualisera. 

Tidigare fanns det möjligheter att pröva sig fram och se vad som gjorde att eleverna lärde sig 

bäst. Nu är det istället svårt att veta vem varje elev är då kursen är så kort. Han menar att det är 

lättare för en elev att gömma sig i en 50 poängskurs. Lärarna tycker det är svårt att lära känna 

sina elever på den korta tiden.  Björn ser svårigheter med att täcka in alla delar av 

samhällskunskapen på den korta tiden, men försöker samtidigt att inte välja bort innehåll. 

Istället väljer han vissa delar att fokusera på. Har eleverna sämre förkunskaper i ett visst avsnitt 

så läggs det mer krut på det. Lärarna anser att det är svårt att hinna med att lära eleverna allt de 

behöver kunna i kursen. Christoffer menar även han att det är svårt att hinna med. Att det i 

samhällskunskapen finns mycket begrepp som eleverna måste förstå, samtidigt som det är svårt 

för eleverna att lära sig dem på 50 poäng om de till exempel inte läser tidningen.  

Ekonomiavsnittet är något som lärarna märker skillnad på, tidigare skulle även yrkeseleverna 

förstå samhällsekonomi medan de nu endast inriktar sig på privatekonomi. Det har alltså blivit 
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en fokus på individen. Anna menar att det ofta var samhällsekonomin som var abstrakt för 

eleverna och ofta det avsnitt de har problem med. Hon tror att det blivit skönt för eleverna att 

inte behöva läsa det. Hon tror samtidigt att det är svårare att förstå samhället och hur det 

fungerar om det inte finns kunskaper om samhälls- och nationalekonomi. Enligt henne har 

förändringen blivit på gott och ont. Erika tror att eleverna förstår att det är viktigt att läsa 

privatekonomi men att de tidigare inte såg poängen med att läsa samhällsekonomin just för att 

det var så abstrakt. Erika tror att eleverna upplevde samhällskunskap A som något svårare, då 

de skulle förstå saker i ett större perspektiv. Nu krävs det endast att eleverna förstår ett mindre 

perspektiv, vilket hon uppfattar som lättare för eleverna att förstå samt koppla till sig själva.  

Hon tror att eleverna tycker att det är mer relevant.   

En sak som inte förändrats i och med Gymnasiereformen 2011 är yrkeselevernas motivation. 

Anledningen till detta ska enligt lärarna vara att de elever som nu endast läser 50 poäng 

samhällskunskap inte ser någon skillnad eftersom att de inte har något att jämföra med. Frans 

tror att eleverna bara uppfattar det som samhällskunskap och reflekterar inte över längden. 

Samtidigt menar han att elevernas motivation till skolan inte heller har ökat med reformen. 

Erika tror dock att innehållet är det som påverkar eleverna mer än kursens längd. Uppfattar 

eleverna kursen som tråkig har längden ingen betydelse. Diana utrycker en oro för att hennes 

elever ska märka av stressen hon känner inför den nu korta kursen, hon tror att det är lätt att 

sända ut signaler som stressar dem. Hon känner samtidigt en frustration då hon tvingas neka 

sina elever mer tid att arbeta eftersom hon vet att kursen är kort. Det kan enligt henne påverka 

elevernas motivation. Göran upplever att det finns en trötthet hos sina elever som finns där 

redan när de börjar högstadiet. Han tror att mycket beror på vilket högstadium eleverna gått på 

och vilken typ av inlärningsmetod de fått med sig. Liknande uppfattning har även Björn, han 

tror att mycket av motivationen eleverna har är kopplat till grundskolan. Tycker en elev att 

samhällskunskap är roligt så spelar läraren ingen roll. Förkunskaperna betyder mycket, 

fortsättningsvis upplever han att om elever har en dålig inställning på grundskolan så följer den 

med till gymnasiet.  

Lärarna som intervjuats upplever alla det som negativt att samhällskunskapen på 

yrkesprogrammen nu endast består av en 50 poängskurs. Det lärarna ser som positivt är att 

eleverna nu får läsa 50 poäng historia. En av fördelarna är enligt Björn att lärare på sikt kommer 

ha möjlighet att ha samarbeten mellan samhällskunskapen och historia då de hänger ihop. Hans 
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tycker att en fördel med kortare samhällskunskapskurser kan vara att om det är en omotiverad 

klass så kan han gå rätt fort fram och det blir en kortare kurs med effektivt lärande. Erika ser att 

yrkesämnena nu fått större utrymme i utbildningen, men har svårt att se bara fördelar med det. 

Den uppfattning hon fått är att många yrkesutbildningar ändå inte hinner ge eleverna all kunskap 

de behöver på tre år och då skulle de lika gärna ha 50 poäng mindre.  

En övervägande del av lärarna säger att de får 50 timmar till sin undervisning i 

samhällskunskapen. Flertalet berättar även att skolan de arbetar på ser till att de kurser som 

elever har problem i får ut så många timmar de behöver. Däribland matematiken och 

samhällskunskapen. Frans uppskattar att hans skola sett att yrkeseleverna behöver mycket 

samhällskunskapsundervisning och får därför ut 50 timmar. För Hans är var timme viktig.    

Ofta har lärarna sina elever 1,5 timmar i veckan i samhällskunskap. Fördelen med att ha pass 

som är längre än 1 timme är att eleverna hinner bli introducerade i ämnet, jobba och redovisa. 

De hinner få ett bra avslut på lektionerna vilket de inte får på en 60 minuters lektion. Många av 

lärarna anser att det är svårt att bara träffa sina elever en gång i veckan, detta eftersom att det 

lätt försvinner lektionstillfällen på vårterminer med röda dagar. Likaså är det problematiskt om 

en elev är borta en lektion då det kan vara mycket som försvinner. Likaså att det är lång tid 

mellan passen. Christoffer menar att det skulle vara en enorm skillnad att träffa sina elever två 

gånger i veckan istället för en, då de skulle hinna med betydligt mer. Björn menar att ha 

samhällskunskapsundervisning 1,5 timma i veckan på höstterminen är oftast inga problem. Det 

är just på vårterminen där det är röda dagar och praktikperioder då problemen uppstår. Frans 

säger att han saknar möjligheterna till de fördjupade diskussionerna som fanns tidigare och att 

samhällskunskapen upplevs som snuttifierat. Han tycker det är svårt att ha en lektion i veckan 

under ett år och skulle mycket hellre ha det på bara höstterminen två gånger i veckan, men ser 

samtidigt den praktiska problematiken med detta.  

Enligt lärarna är det synd att samhällskunskapen har fått mindre plats och alla de intervjuade 

lärarna anser att kursen borde vara större. Många lärare säger att de känner sig begränsade. 

Diana menar att samhällskunskapen kan ses som ett paraplyämne och hon upplever att lärarna 

nu sätter krokben på sig själva genom att försöka lära eleverna så mycket som förväntas av dem 

på bara 50 poäng.   

Så känner jag om 1a1 kursen, det är som att hoppa på tuvor mellan för att komma 

till målet istället för att gå på en hel stig sådär och har man tur så är det någon som 
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förstår hur de där tuvorna hänger ihop, men för många kanske de blir random2 

bara, att de tänker varför hoppar vi dit nu. (Diana)  

För Björn handlar det om att kunna ge sina elever kunskap och allmänbildning. Han menar att 

det finns elever som tycker att samhället är felkonstruerat men samtidigt inte vet hur de kan 

påverka. I nuläget upplever han att det inte finns tillräcklig tid att lägga på alla arbetsmoment 

och att han inte kan ge eleverna den meningsfullhet och kunskap som inte bara är faktamässig. 

Han vill ge dem den kunskap de förtjänar.  Christoffer tycker att det inte finns utrymme för allt 

i kursen, vill eleverna prata om aktuella händelser måste han hålla det kort för att sedan gå 

vidare, det finns ingen möjlighet att sticka iväg med diskussioner. Anna har likt de andra sett 

problematiken och inser samtidigt att dessa 50 poäng är allt de får med sig i livet.  Ingvar tror 

att elever som är svagare nu har lättare att klara sig igenom gymnasiet nu när de inte läser lika 

mycket av de gymnasiegemensamma ämnena. Erika kan se att det kan vara individer från en 

viss skolkultur eller inte är så starka i skolan som söker sig till vissa program. Dessa elever kan 

vara i behov av at bryta fördomar, ha djupare diskussioner och få möjlighet att mogna vilket de 

inte alltid får möjlighet till på endast 50 timmar. Hon tror dock inte att eleverna märker av att 

det är kort tid på varje moment. Nu är det mycket genomgångar och inte lika mycket allmänna 

frågor längre. Björns syn på situationen är denna:  

Men de skulle vilja ha mer tid att jobba med momenten än att bara ha en 

instuderingsuppgift eller läxa med sig hem för att göra klar till.. men det är klart, 

vill man göra praktiska moment så tar det mer tid, så jag skulle ju också vilja ha 

mer tid  för att erbjuda dem mer tid till att göra praktiska studiebesök, föreläsare, 

allt vad det innebär.(Björn)  

Gymnasiereformen ledde även till en förändring i betygssystemet. Huruvida det är svårare för 

elever att nu få ett E mot ett G, går uppfattningarna isär. Göran menar att det borde vara svårare 

för elever att nå ett E nu när det inte längre bara krävs basfakta, men vet samtidigt inte säkert 

om eleverna upplever det som svårare. Många av lärarna menar att de inte reflekterat över om 

det är svårare för elever att nå ett godkänt betyg med det nya eller det gamla systemet utan har 

istället anpassat sig till det system de ska använda sig av. Samtidigt menar Diana att då hon vet 

att eleverna behöver kunna enklare analyser istället för bara basfakta, så anpassar hon sig efter 

det och ger dem uppgifter som låter dem få möjligheter till det. Vilket flera av lärarna också 

nämnde. Erika tycker att kriterierna blivit lättare för eleverna att förstå vilket hon tycker är en 

                                                 

2 Random syftar i sammanhanget till osammanhängande.  
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positiv förändring. Frans kan istället uppleva att det nya systemet är hårt formulerat vilket han 

tycker är konstigt. Göran tror att det kan vara svårt för eleverna då det krävs andra verktyg än 

tidigare då de bara krävdes basfakta.  

Något alla lyfter fram i och med förändringarna i betygssystemet och kraven på analysförmåga 

även för ett E, är just frågan om vad en enkel analys är. Många av lärarna menar att det är 

tolkningsbart och i nuläget är det svårt att säga vad det är speciellt, då Skolverket inte gett dem 

några exempel. Anna menar att trots att det nya systemet blivit kritiserat för att det kräver 

analysförmåga i alla betygssteg så upplever hon att hennes elever klarar av det. Hon tycker att 

så länge som lärarna börjar analysen på rätt nivå och avsätter tid för det så kommer även de 

eleverna på E- nivå att klara av det.   

5.3.2 Diskussion 3  

Att samhällskunskapen nu endast är 50 poäng har som tidigare visats lett till en hel del 

förändringar, de har i överlag varit negativa förändringar som lett till att lärarens roll försvårats. 

Lärarna i intervjuerna uppskattar att de får ut 50 timmar till sin undervisning i 

samhällskunskapen, vissa av lärarna får dock ut något mindre. Det överensstämmer med den 

undersökning som lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer genomförde, där hälften av 

lärarna sa att de fick ut minst 48 timmar i kursen samhällskunskap 1a1. 10 % av de tillfrågade 

lärarna uppgav att de har 50 timmar för kursen. Det innebär att de nio lärarna som intervjuats 

ligger jämfört med studien i toppskiktet för antal undervisningstimmar, vilket kan ses som 

positivt. Lärarna i intervjuerna uppgav även att deras skolor ser vilka ämnen eleverna behöver 

mer tid med och ser då till att de får maximalt antal undervisningstimmar. Även undersökningen 

av lärarnas riksförbund visar att det i större utsträckning är just de korta kurserna på 

yrkesförberedandeprogram där elevernas behov styr antalet timmar. Men trots det upplever 

både lärarna i intervjuerna och i Lärarnas riksförbunds undersökning att eleverna får för lite tid 

med tanke på de mål som ska uppnås. Lärarna i intervjuerna har undervisning i samhällskunskap 

1a1 en gång i veckan i pass på 1,5 timme. Något som flera av lärarna upplevde som negativt. 

Skolverkets rapport från 1997 tar också upp nackdelarna att inte se sina elever så ofta. Passen 

är inte lika tätt inplanerade som det skulle kunna önskas. I en av Skolverkets undersökningar så 

upplevdes det som att de korta passen och den långa tiden mellan varje pass kunde leda till en 

typ av snuttifiering av kärnämnena. Då karaktären tar plats i stora block och kärnämnena är mer 

utspridda i kortare pass. Problemet med att endast se sina elever en gång i veckan är att det kan 

krävas att var lektionen får ett ordentligt avslut. Annars krävs det en tydlig återkoppling vid 
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nästa lektionstillfälle som kan vara tidskrävande. Det är intressant att det i rapporten ur nöd i 

lust framkom att yrkeslärare måste legitimera kärnämneslärare inför klassen. Detta tyckte 

författaren var bra, då yrkeslärarna hade elevernas auktoritet och därför kunde förklara vikten i 

att de ska lära sig karaktärsämnen. Om nu samhällskunskapen tar ännu mindre plats i 

utbildningen är frågan om karaktärsämneslärare ska behöva legitimera samhällskunskapen.   

I Högbergs studie hade eleverna uppfattningen om att kärnämnena är anpassade för elever med 

andra ambitioner, att bli chefer eller studera på högskola. Det kan kopplas till den uppfattning 

lärarna i intervjun har om förändringen från samhällskunskap A till samhällskunskap 1a1. Det 

stora perspektivet har försvunnit, nu lär sig eleverna endast privatekonomi samt att de uppfattar 

kursen som en baskurs. Kanske har samhällskunskapen nu istället anpassat sig till att bli en kurs 

som endast ska ge elever baskunskaper om samhället, vilket är något lärarna i intervjuerna tog 

upp som problematiskt. Eleverna har förlorat det större perspektivet av samhället, vilket kan ses 

som något som skett på både gott och ont. Likt det lärarna i intervjuerna talar om så kan det 

vara lättare för eleverna att förstå privatekonomi än det var att förstå samhällsekonomin som 

kan ses som abstrakt. Som det i tidigare delar av diskussionen konstaterats så är det troligtvis 

är idégivaren och prövaren som går på yrkesprogrammen. Med dessa inlärningsstilar i tanken 

kan det nu ha blivit lättare för lärarna att göra de känslomässiga kopplingarna mellan 

samhällskunskapens olika delar och därigenom upplevs som mindre abstrakt för dessa elever 

att läsa privatekonomi mot samhällsekonomi.  

Motivationsproblematiken är dock något som inte försvunnit i och med den nu kortare kursen 

samhällskunskap 1a1. Holmströms studie visar att det tidigare förekom motivationsproblematik 

i kärnämnena till skillnad från karaktärsämnena. Detta trots att eleverna som deltagit i de olika 

studierna i uppsatsens bakgrund sagt att det vore bra om kärnämnena tog mindre plats eller 

plockades bort helt från deras undervisning. Troligtvis är det just så som lärarna i intervjuerna 

säger, eleverna vet inte hur samhällskunskapen har förändrats från hur den var innan till nu och 

kan därför inte motiveras mer av den kortare kursen. I sina undersökningar har både Hill och 

Hounsell konstaterat att elevers erfarenheter och kunskaper sedan tidigare skolår i stor grad 

påverkar hur de ser på ett ämne. Även lärarna i intervjuerna talar om en trötthet hos elever från 

tidigare skolår och att inlärningsstilar de fått med sig därifrån påverkar synen på undervisning. 

De menar att om eleven har en positiv syn på samhällskunskapen sedan tidigare spelare lärare 

mindre roll men om de istället har en dålig attityd med sig så hänger den med i undervisningen 
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på gymnasiet. Prövaren är en lärstil som enligt Kolb inte är skolanpassad. Har en elev denna 

lärstil men istället haft undervisning bestående av lyssnande och stillasittande leder det till en 

negativ uppfattning om skolan. Denna uppfattning följer då med till gymnasiet. 

I Skolverkets rapport om samhällskunskapen på yrkesprogrammen så upplevdes infärgning som 

något positivt, de har tagit med vad de kallar för goda exempel, där elever haft större projekt 

som inkluderat flera ämnen. Frågan är nu om det finns möjlighet för lärare att göra större projekt 

eller samarbeta med andra ämnen då kursens innehåll upplevs som fylligt på den korta tiden. 

Lärarna i intervjuerna upplever att det nu inte finns lika mycket möjlighet till samarbete som 

tidigare, om det ska ske samarbeten är det mest effektivt att göra det med sitt eget andra ämne. 

Om elever önskar att ha mer praktiska arbeten så är det problematiskt då det tar tid och då måste 

lärare välja bort något för att göra det. Det kan upplevas som att friheten i kursen försvunnit 

och att lärarna nu är bundna till att lära ut stoffet på ett så effektivt sätt som möjligt. Kolb menar 

att det finns fyra huvudgrupper av elevers inlärningsstilar. Om du har en klass där det finns 

många idégivare, finns det troligtvis inte samma möjlighet att erbjuda eleverna det mest 

effektiva elevsättet för dem, likaså prövaren som är i behov av att göra saker praktiskt och inte 

passar in i vanliga föreläsningar. Lärarna har i sina intervjuer berättat att det är svårt att ge 

eleverna mer tid till arbetsmomenten då det efterfrågas, vilket kan tolkas så att eleverna inte är 

lika starka i att arbeta som förklararen och sammanställaren och därför behöver mer tid på sig 

att använda sig av dessa arbetssätt. Det är kanske det som är det mest problematiska med 

förändringen till samhällskunskap 1a1, elever som läser praktiska program kan till stor del 

föredra att göra mer praktiska arbetssätt och som lärarna gärna själva vill göra, till exempel 

studiebesök. Möjligheterna till dessa arbetssätt minskar eftersom att det enligt lärarna är 

stressigt nog att ta sig igenom allt det stoff som samhällskunskapen innehåller. Det är mer 

tidseffektivt med genomgångar och sedan ge eleverna instuderingsfrågor men det gynnar 

samtidigt mer de två lärostilarna förklararen och sammanställaren som föredrar detta sätt. Det 

är därför något motsägelsefullt att de elever som kanske behöver mer tid på sig att ta till sig det 

kursinnehåll som lärs ut nu istället har hälften så mycket tid att lära sig i stort sätt lika mycket 

material som kursen samhällskunskap A. Det är samtidigt konstigt att eleverna på 

yrkesprogrammen nu endast ska läsa 50 poäng samhällskunskap och på den tiden hinna fostras 

till goda samhällsmedborgare, Medan elever på studieförberedande program läser dubbelt så 

mycket och mer därpå om de väljer att läsa vidare. Den kunskap eleverna får ut av sina 50 poäng 

är troligtvis inte lika mycket som de behöver. Lärare i intervjun har berättat att samhällskunskap 
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är ett paraplyämne och är viktigt för individer att förstå. Att lärare upplever att de inte har tid 

för de längre diskussionerna måste också anses som oroväckande, då det är viktigt för individer 

att kunna motivera sina ståndpunkter samtidigt som de kan lyssna på andras åsikter. Likaså har 

eleverna mindre möjlighet att mogna som individer på endast 50 poäng.   

En annan problematik som uppstått med den kortare kursen i samhällskunskap är elevernas 

möjlighet att gömma sig. Med de förutsättningar lärare har för att bedriva sin undervisning är 

det svårare för dem att lära känna sina elever och sedan se vilken typ av elev de är. Den lilla tid 

som finns gör det svårt för lärare att hinna med att lära ut det stoff som står i det centrala 

innehållet. Samtidigt som de vill ge eleverna möjlighet att arbeta på de sätt som gynnar dem 

mest. Sen är det ett problem i sig när lärare utrycker att de inte hinner individualisera sin 

undervisning i den utsträckning som de önskar. Konsekvenserna av detta blir då kanske att 

lärare helt enkelt väljer att ta till det arbetssätt som är mest effektivt, för att de ska kunna ge 

elever så mycket möjlighet som möjligt att få kunskapen som de behöver. Men troligtvis sker 

inte det på det sätt som är som mest gynnsamt för elevgruppen. Konsekvenserna blir då istället 

att de hinner gå igenom mindre material. Lärarna måste då hela tiden göra ett val för vad som 

är viktigast.  

Trots att det introducerats ett nytt betygssystem upplever lärarna det inte svårare för deras elever 

att nå ett E mot hur det var innan att nå ett G. trots att det idag finns krav på en lättare analys. 

Det står i läroplanen för samhällskunskap 1a1 att eleverna i sina analyser ska förklara enkla 

samband och dra enkla slutsatser. Frågan alla lärare som intervjuats ställt sig är, vad är en enkel 

analys? Kanske är inte förändringen så komplicerad för elever om lärare väljer att anpassa sig 

på, som Diana talar om i sin intervju. Om eleverna får uppgifter som ger dem möjligheter att 

förklara enkla samband och dra slutsatser är det troligtvis inga problem.  Istället blir det en fråga 

om vad den enskilde läraren eller skolan anser att en enkel analys är. Tills lärare fått rutin eller 

klarare riktlinjer från Skolverket kommer det vara ett större problem att det kan skifta från skola 

till skola än att kravet finns där. Det blir intressant att se om förändringen kommer att ses som 

negativ om några år eller om uppfattningen ändrats. Dock upplevs det i nuläget som en 

förändring som varken gynnar eleven, läraren eller samhället i stort.  

5.4 Slutsats  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare arbetar med yrkeselever i 

samhällskunskapsundervisningen. Resultatet visar att lärare väljer att anpassa sin undervisning 
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efter vilken yrkesinriktning eleverna valt. Mycket beror dock på elevers önskemål och vilken 

inriktning eleverna har då det påverkar möjligheterna att koppla samman undervisningen i 

samhällskunskap med yrkesvalet. Fördelen med att sammankoppla undervisningen är att det 

ökar meningsfullheten i samhällskunskap vilket får stöd i den tidigare forskningen. Det är också 

viktigt att göra elever till goda samhällsmedborgare, vilket inte får bekostas på grund av 

sammankopplingar med det framtida yrket. Undervisningsvillkoren på yrkesförberedande- och 

studieförberedandeprogram skiljer sig något, men det beror mer på elevgruppen än på 

studieinriktningen. Dock framkom det att det är en skillnad i elevers motivation, då 

studieförberedande elever ofta är mer motiverade än yrkesförberedande, det får stöd i 

motivationsprocessen. Undervisningen påverkas även av vilken typ av inlärningsstil som 

förkommer. Med hjälp av Kolbs inlärningsstilar går det att påvisa de skillnader som också 

påverkar hur läraren undervisar. I förändringen med gymnasiereformen 2011 har inneburit en 

minskad undervisningstid med 50 timmar. Dock har majoriteten av lärarna fått ut maximalt 

antal undervisningstimmar. Problematiken som nu finns är att det är svårare för lärare att hinna 

lära eleverna all det stoff som förväntas, likaså har det blivit svårare att tillämpa de 

undervisningsmetoder som lämpar sig för yrkeseleverna då metoden är tidskrävande. Lärarna 

upplever inte några svårigheter med det analyskrav som nu finns för att elever ska uppnå ett E. 

Då lärarna anpassat sin undervisning till de kraven som nu finns. Det är dock svårt att veta om 

resultaten överensstämmer med andra samhällskunskapslärares uppfattning om undervisning 

på yrkesprogrammen, därför vore det intressant med en större undersökning inom ämnet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



45  

  

6 Referenser  

Andersen, I. (1998). Den underbara verkligheten - Val av vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

Davidson, B., & Patel, R. (2010). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB.  

Hellsten, J. O., & Prieto, H. P. (1998). Gymnasieskola för alla - andra. Stockholm: Skolverket.  

Hill, M. (1998). Kompetent för "det nya arbetslivet"? Tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar  

yrkesförberedande studier. Göteborg: Göteborgs universitet NCM.  

Holmström, O. (2001). Direkt eller retroaktiv valfrihet? Om den teoeriserade yrkesutbildningen och det  

Livslånga lärandet. I Skolverket, Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning- Några 

forskarperspektiv (s. 33-48). Stockholm: Skolverket.  

Hounsell, D. (2000). Att förstå undervisning och att undervisa för förståelse. I F. Marton, D. Hounsell, & 

N. Entwistle, Hur vi lär (s. 256-284). Stockholm: Prisma.  

Högberg, R. (2009). Motstånd och konformitet - Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till 

kärnämnena. Linköping: Linköpings Universitet.  

Ingelstam, L. (2007). Snuttifiering, helhetssyn, förståelse. Hämtat 2013-05-28  från Lars Ingelstam:  

http://www.lars.ingelstam.se/lars.ingelstam.se/Snuttifiering.html   

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete. Stockholm: Skolverket.  

Kolb, D. (1984). Experimental learning- Experience as the source of learning and development. Englewood cliffs:  

Prentice-Hall.  

Korp, H. (2006). Lika chanser i Gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. Malmö:  

Holmbergs i Malmö AB.  

Landsorganisationen Sverige. (2013). Behövs: En utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Sverige: Landstingsorganisationen Sverige   

Lund, A. (2012). Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning. Stockholm: Skolverket.  

Lärarnas Riksförbund & Sveriges Elevkårer. (2012). Rätten om kunskap en fråga om tid. Hämtat 2013-05-22 

från Lärarnas Riksförbund:  

http://www.lr.se/download/18.e01577f1380f4a1e6280001160/1341394811922/R%C3%A4tten 

+till+kunskap+en+fr%C3%A5ga+om+tid.pdf   



46  

  

Odenstad, C. (2011). En kurs enligt läroplanen, två i praktiken? i B.-G. Martinsson, & S. Swärd Parmeus, 

Ämnesdidaktik - Dåtid, nutid och framtid (s. 105-118). Linköping: Linköpings universitet.  

Ramsden, P. (2000). Inlärningens sammanhang. i F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle, Hur vi lär (s.  

198-225). Stockholm: Prisma.  

Rudhe, E. (1996). Ur nöd - lust, samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen på program med yrkesämnen.  

Stockholm: Liber.  

Scherp, H.-Å., & Uhnoo, S. (2001). Lärande och skolutveckling- Parallellprocesser för elever och lärare. i 

Skolverket, Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning- Några forskningsperspektiv (s. 137-150).  

Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (1997). Elever på program med yrkesämnen klarar karaktärsämnena bättre än kärnämnena. Hämtat 

2013-05-28 från Skolverket: http://www.Skolverket.se/om- 

Skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/1997/elever-pa-program-med-yrkesamnen-

klararkaraktarsamnena-battre-an-karnamnena-1.47629   

Skolverket. (1997). Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2008). Skolverket, programmål. Hämtat 2013-05-17 från Skolverket.se:  

http://www.Skolverket.se/lagar-och-regler/programmal-1.17319   

Skolverket. (2009). Skolverket, ny gymnasieskola- GY11. Hämtat 2013-05-17 från Skolverket.se: 

http://www.Skolverket.se/forskola-och-skola/2.606/ny-gymnasieskola-gy-2011-1.108117   

Skolverket. (2011a). Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Hämtat 2013-05-16 från 

Skolverket.se:  

http://www.Skolverket.se/polopoly_fs/1.130226!/Menu/article/attachment/Grundl%25E4ggan 

de%2520hskbh%2520Gy2011.pdf   

Skolverket. (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 2011. Stockholm, Sverige.  

Skolverket. (2011c). Samhällskunskap i gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen.  

Skolverket. (2011d). Gymnasiegemensamt ämne, Skolverket. Hämtat 2013-05-17 från Skolverket:  

http://www.Skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/2.2576/gymnasiegemensamtamne-1.124650   

Skolverket. (2011e). Skolverket, Examensmål/Programmål. Hämtat 2013-05-17 från Skolverket.se:  

http://www.Skolverket.se/lagar-och-regler/examensmal-programmal-1.147975   

Skolverket. (2012). Skolverket. Hämtat från Skolverket.se:  



47  

  

http://www.Skolverket.se/polopoly_fs/1.177074!/Menu/article/attachment/Utvecklingspaket% 

20-%20Examensm%C3%A5let.pdf   

Wikileaks. (2013). Wikileaks, About. Hämtat 2013-05-17 från Wikileaks.org:  

http://wikileaks.org/About.html  

  

     



48  

  

7 Bilagor   

Nedan följer uppsatsens bilagor.   

7.1 Bilaga 1  

Intervjufrågor:  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vilka klasser undervisar du vanligtvis i (inriktning)?  

I vilken utsträckning väljer samhällskunskapslärare som undervisar på yrkesprogram 

att koppla undervisningen till elevernas framtida yrken?  

• Använder du dig av examensmålen när du planerar och utför din undervisning? o I 

vilken utsträckning?   

• Har du möjligheter att koppla din undervisning till dina elevers framtida yrke?  

• Finns det avsnitt i samhällskunskapen som du föredrar att koppla ihop med elevernas 

programval?  

• Anser du att det tillför något i undervisningen att koppla samman samhällskunskapen 

med elevernas programval?  

• Upplever du att eleverna uppskattar när undervisningen är sammankopplad eller vill de 

ha samhällskunskapen mer renodlad?  

Hur skiljer sig samhällskunskapslärares metodik när det kommer till undervisning i 

yrkesförberedandeprogram kontra studieförberedande?  

• Använder du olika undervisningsmetoder i olika klasser?  

o Varför/ varför inte?  

• Upplever du att elever har olika krav på dina lektioner beroende på om de går ett 

yrkesprogram eller ett studieförberedande program?  

• Skiljer sig elevers motivation något beroende på vilket program de valt?  

• Vill eleverna påverka sin undervisning?  

o Skiljer det sig mellan olika program?  

Hur upplever lärare att samhällskunskapsundervisningen på yrkesförberedande 

program ändrats sedan gymnasiereformen år 2011?  
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• Upplever du att undervisningen i samhällskunskap förändrats sedan gymnasiereformen?   

o På vilka sätt?  

• Borde Samhällskunskapen ta en större plats i yrkesprogrammen än den gör just nu? o 

Vilka för/nackdelar ser du med att kursen tar mindre plats i utbildningen?  

• Hur mycket tid bedömer du att du får till din undervisning i samhällskunskapen? o 

Behövs det mer/mindre?  

• Upplever du att det blivit lättare att motivera dina elever i samhällskunskap nu när 

kursen har fått mindre plats i utbildningen?  

• Upplever du att det är svårare för elever att uppnå ett E än ett G?  

o Har det tillkommit svårigheter i bedömningen då elever  t.ex. måste kunna 

enklare analyser för att uppnå ett E?  

Avslutning:  

Har du något att tillägga?  
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7.2  Bilaga 2  

Hej!  

Jag är en lärarstudent som just nu håller på att skriva min D uppsats i samhällskunskap på 

högskolan för lärande och kommunikation här i Jönköping.  

Ämnet jag valt att skriva om är hur samhällskunskapslärare ser på deras undervisning på 

yrkesförberedande program.  Det jag är intresserad av att undersöka är t.ex. i vilka sammanhang 

lärarna anser att de har möjlighet att anknyta sin samhällskunskapsundervisning till de olika 

programinriktningarna.  

Därför undrar jag om det under de närmsta veckorna finns möjlighet för en intervju kring ämnet. 

Uppskattningsvis kommer intervjun ta 30-45 minuter.  

Hör gärna av om ni har möjlighet att ställa upp eller har några funderingar eller frågor!  

Med vänliga hälsningar  

Isabelle Lidén  

Mejladress: liis1000@student.hj.se  

Mobilnummer: 0702729147  

  

  


