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1. Introduktion  

Idén till att arbeta med detta examensarbete har växt fram under den tid som jag 
varit verksam i skolan. Jag är ganska trött på att höra mina byggelever säga att ”det 
är så bra här på bygg här kan man softa och chilla det är inte noga med teorin”. 
Droppen som fick mig att bestämma mig var när vi hade en klasskonferens, i 
anslutning till terminsbytet, där en tredjedel av eleverna riskerade att få IG i 
samhällskunskap. Frågan jag ställde mig då var: Vet inte eleverna som är nästan 
vuxna inte sitt eget bästa eller vad är det som gör att man resonerar på detta 
destruktiva sätt? Hur tänker de egentligen? Är det sant eller en myt?  

Jag hoppas att denna frågeställning inte bara intresserar mig utan också andra i min 
situation. På vilket sätt kan vi stärka eleverna så att de kan se helheten av sitt 
lärande? Hur gör lärarna för att motivera eleverna och hur ser elevernas inställning 
till kärnämnena och i synnerhet samhällskunskap ut?  

Jag personligen anser att det är svårt för mig som lärare på gymnasienivå att lyckas 
”rädda” och motivera de elever som man misslyckats med att engagera under de nio 
första åren i grundskolan. Jag anser att det skall finnas ett praktiskt alternativ där 
dessa elever får bygga upp självförtroendet och slippa teoretiska dilemman. Det 
borde vara en självklarhet att under de sista tre åren i skolans värld få berömma och 
stärka eleverna innan de går ut i arbetslivet istället för att fortsätta knäcka dem med 
teori som de aldrig har kunnat ta åt sig eller funnit tillfredställelse i. I framtidens 
skola anser jag att man alltid ska inrikta sig på elevens positiva egenskaper och 
kunnande.  

"Man ska aldrig tala om en persons dåliga sidor utan att alltid stärka och 
berömma de starka sidorna, då följer de svaga sidorna med på köpet. Allt blir då 
mycket, mycket roligare. Det har aldrig stärkt en människa att få veta vad ens 
dåliga sidor är" (Carl Axel Hageskog, föreläsning, Kalmar 17 juni 2010). 

Med andra ord är jag kluven i min inställning till ämnet samhällskunskap för mina 
byggelever. Därför är det intressant att få veta mer om hur eleverna och deras lärare 
ser på undervisningen. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden kommer att spegla den litteratur, forskning och undersökningar som jag 
hittade rörande elevens motivation till samhällskunskapen. Kunskap och inlärning har alltid 
haft en avgörande roll i människans utveckling. I den västerländska kulturen och vårt sätt 
att leva idag spelar skolan en stor roll för anpassning och förberedelse för att möta 
samhällets konkurrensvillkor. Bristande kunskap kunde före civilisationen betyda skillnad 
mellan liv och död i jakten på föda. Konsekvenserna idag av bristande kunskap eller 
inlärning kan kompenseras av ett väl utbyggt skyddsnät i samhället både i form av 
ekonomiskt stöd och sociala nätverk. 

2.1 Programmål och kursplanemål för byggprogrammet 

Arbetet utgår ifrån de mål- och riktlinjer i läroplan och kursplaner som finns för 
byggprogrammet och samhällskunskap:  
 

 "Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa 
 ett demokratiskt arbetssätt, kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur 
 såväl historiska som framtida perspektiv kunna använda olika kunskapskällor och 
 metoder vid arbetet med samhällsfrågor" (Hämtat ur kursplanen för Samhällskunskap 
 A). 

 

I centrum för byggprogrammet står kunskaper i den teknik som krävs för arbete med 
nybyggnad, underhåll och reparationer i företag som kan vara lokala, rikstäckande och 
transnationella. Nyproduktion av bostäder, vägar och andra byggnadskonstruktioner är 
viktiga inslag i samhällsutvecklingen. I programmålen för byggprogrammet (Skolverket)står 
det att: 

 

 "Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att 
 praktiska och teoretiska inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser 
 bildas en helhet i utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet. Den 
 arbetsplatsförlagda utbildningen ger erfarenheter av programmets verksamhetsområden och 
 möjlighet att tillämpa och värdera olika arbetsmetoder liksom möjlighet att 
 arbeta såväl självständigt som i arbetslag." 

 

Enligt Lpf94 skall varje elev få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt 
arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 
personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och 
återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka 
elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro (Lpf94, 2006, s.6). 

William Glasser (1996) skriver följande, 

 

Undervisning är en svår uppgift även när elever bemödar sig om att arbeta. När de inte 
allas bemödar sig är det en omöjlig uppgift. Detta, för alla lärare, välkända enkla 
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faktum är skälet till att så många lever lär sig så lite i skolan. Trots det hårda arbete 
som lärare lägger ned, möter de dagligen allt fler elever som föga eller inte alls anstränger 
sig för att lära sig( s.9). 

 

2.2 Samarbete mellan kärnämnen och karaktärsämnen 

Enligt Skolverkets (2009, Attityder till skolan) finns det bland gymnasielärarna en markant 
skillnad hos elever gällande attityd till skolan och lärande beroende på vilka program de 
studerar vid. Av lärarna som främst undervisar elever vid studieinriktade program anser sju 
av tio att eleverna är engagerade och motiverade, motsvarande andel bland lärarna vid de 
yrkesinriktade programmen är bara hälften. I attiyder till skolan har man även kommit fram 
till att 70% av eleverna tycker att det är meningsfullt att gå till skolan men samtidigt är det 
bara 20% av pojkarna som är väldigt engagerade i sitt skolarbete mot 30% av flickorna 
bland gymnasieeleverna. I studien visar det sig också att attityderna till skolan har blivit 
mycket bättre sedan 1993.  

Det är pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva förväntningar 
på eleven även om ingen annan gör det, kanske inte ens eleven själv. Jenner (2004) skriver 
att det är pedagogens kompetens i dessa avseenden som är motivationsarbetets 
kärnkompetens. Många skolor har idag funnit att samarbete mellan lärare i kärnämnen och 
karaktärsämnen gör eleverna mer intresserade och motiverade (Ruhde, 1996, s.1).  

”Det är bara nys att det är kärnämnena som är problem på programmen med 
yrkesämnen. Har eleverna problem så har de det med karaktärsämnena också. Det 
handlar om hur man organiserar skolan. Man måste tänka programinriktat och inte 
ämnes- eller kursinriktat. Det betyder att man inte ska blanda elever från olika program 
i kärämnena.” (Ruhde, 1996, s. 15) 

Detta samarbete innebär gemensamma samtal mellan karaktärsämneslärare och 
kärnämneslärare vilket leder till att eleverna upplever att lärarna känner dem och att lärarna 
har en gemensam uppfattning om målen för undervisningen och att eleverna känner att de 
har ett ansvar (Ruhde, 1996 ).  

Rude (2006) anser att den enda vägen till elevernas intresse är kombinationen av öppet 
klimat och respekt för och anknytning till elevernas yrkeskunnande och erfarenheter. Här 
betonar man även att hjärtat i samverkan är de gemensamma arbetsrummen för 
karaktärsämneslärare och kärnämneslärare, då man kan bolla idéer tillsammans och skapa 
en helhet för eleverna. 

Enligt Kernell (1999,s 124) är det först när vi förstår att det vi lärt oss kan ses som en del i 
en större helhet och betraktas ur alternativa perspektiv. Det är då våra kunskaper blir 
nyanserade, sammansatta och brukbara. Kunskapen har enligt Kernell tre olika aspekter; 
den är konstruktiv (lärandet är beroende av elevens tidigare uppfattningar om världen), den 
är kontextuell (den är beroende av sitt sammanhang) och den är funktionell (den nytta vi 
har av det vi lär oss). Allt detta avgör hur vi värderar denna kunskap 

Genom en helhet får du ett sammanhang och därigenom motivation att förstå. 
Ämnessplittring anses vara förödande för elevens motivation till lärande. Ruhde (1996) 
skriver att organisation och kommunikation lägger grunden för arbetet med kärnämnena på 
programmen med yrkesämnen. Rent innehållsmässigt handlar det om att skapa helhet och 
mening för eleverna .  
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"Att skapa en helhet av karaktärsämnena och kärnämnen är ett sätt att motivera 
eleverna för kärnämnen. Det betyder inte att kärnämnena alltid skall knytas nära 
karaktärsämnena men närheten är ett sätt att väcka både elevernas intresse och självtillit 
till liv" (Ruhde, 1996, s.25). 

Enligt Lpf94 skall läraren utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar och 
erfarenheter samt tänkande och stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 
lära. Eleven skall utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga samt successivt få fler och större självständiga 
uppgifter och ett ökat eget ansvar. (Lpf94, 2006, s. 11).  

 

2.3 Självtillit och motivation  

Det finns ett samband mellan den personliga utvecklingen och den motivation den lärande 
har. Enligt Vygotskij är det lusten som är motor till det som startat och bibehåller 
lärandeprocesser och elevernas engagemang, behov och intressen. Det är just engagemang 
och motivation som i sin tur håller lusten vid liv. Finns inte lusten så kommer inte den 
lärande att engagera sig tillräckligt som de skulle göra vid glädje och lust över lärandeämnet 
(Kullberg, 2004, s.161).  

Läraren inser att han eller hon måste tillhandahålla en rimlig förklaring till syftet med det 
ämne som han undervisar i och dela med sig uppfattningen till eleverna att de bör tänka på 
vad de lär sig och försöka hjälpa eleverna att finna de effektivaste sätten för dem att lära sig 
(Geller, 1996 s.85,). Kullberg (2004) menar även att genom att arbeta med och förstärka det 
eleven kan, skapar automatiskt en positiv självbild. Med en positiv självbild skapas 
möjligheter att tänka över den egna förmågan och styrkan att ta itu med det som är svårt. 
Vid för mycket negativt i den lärandes omvärld så bildas istället stresshormon och som i sin 
tur gör att hjärnan går på sparlåga.  

Enligt Bubers resonemang är det viktigt att veta vem man är som lärare och vart man är på 
väg. Han menar vidare att en kompetent lärare har funnit en riktning och en väg. Läraren 
har en idé om livet som också visar sig i blicken (Lindqvist, 2010, s.13). 

Enligt Anna Hedin och Lennart Svensson (Hedin, och Svensson, 1997, s.45) i boken 
Nycklar till kunskap finns det olika motivationsfaktorer och överväganden som eleverna gör. 
Detta handlar om hur viktigt ämnet är, hur intressant det är, vilken nytta man har av ämnet 
och hur ansträngande det är för eleven. En fråga här som är betydande är då eleven frågar 
sig, Hur roligt ska det bli för mig att lära mig just det här och vilken relevans har det för det 
jag vill bli? 

Om vi vill få elever att lära sig, måste vi skapa skolor i vilka elever och lärare (inte föräldrar 
och experter) uppfattar att det lönar sig om de arbetar hårdare (Glasser, 1996, s. 15). Vidare 
anser  Glasser att man bör omfördela makten i skolan för att få en större produktivitet. Ju 
större makt människor har över sitt öde desto hårdare och mer kreativt arbetar de (Glasser, 
1996, s.80). Kernell(1999,s 132 ) menar att människan är väldigt beroende av sin sociala 
omgivning. Han menar att vi är ett utpräglat flockdjur och måna om att ”göra rätt” i det 
sällskap vi befinner oss i, det sista vi vill är att hamna utanför gemenskapen. Därför frågar 
vi oss, Vad förväntas av mig? Hur vill de att jag skall agera nu? Allt för att passa in i 
helheten och gruppen.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur elever på gymnasieskolans byggprogram upplever ämnet 
samhällskunskap och hur lärarna försöker väcka intresse för detta ämne.  

• Hur arbetar samhällskunskapslärare på byggprogrammet för att väcka elevernas 
intresse för ämnet? 

• Hur kan lärare förändra attityden för kursen samhällskunskap ur ett lärar- och 
elevperspektiv? 
 

• Hur upplever elever på byggprogrammet ämnet samhällskunskap och 
undervisningen i detta ämne? 

• Hur skapar man ett intresse hos blivande byggelever i grundskolan för kärnämnet 
samhällskunskap ur ett lärar- och elevperspektiv? 

 
3.1 Avgränsningar 

Jag begränsade mig till att utforska hur motivationen ser ut gällande enbart kärnämnet 
samhällskunskap därför att arbetet hade blivit för stort om jag valt fler kärnämnen. 
Urvalsgruppen var elever från byggprogrammet av anledningen att det är det programmet 
jag själv undervisar i. Fokus har legat på ett lärar- och elevperspektiv. Jag valde just 
samhällskunskap då några av mina elever riskerade att bli underkända i detta ämne på grund 
av deras negativa attityd till ämnet 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

För att undersöka min problemställning på bästa sätt så har min empiriska studie utgått från 
öppna frågor  och litteratursökning. Dessa undersökningsmetoder har valts för att få fram 
tillförlitlig information som understödjer ämnet och syftet. För att tolka dessa har jag 
använt mig av den hermeneutiska metoden då denna metod utgår från min egen 
förförståelse och där det är jag som tolkar informationen jag får. Till skillnad från 
positivismen gäller det här att förstå det talade och det skrivna språket samt människors 
handlande och mänskliga livsyttringar (Patel& Davidsson , 1991 , s.26). Det som även 
tilltalar mig med denna metod är att den utgår från människors upplevelser, erfarenheter 
och värderingar. Patell & Davidsson (1991, s.27) kallar det ”den hermeneutiska spiralen” 
där text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är 
delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga. 
  
 

4.2 Kvalitativ forskning  

Som analysmetod har jag valt öppna, verklighetsbaserade intervjuer vilket kännetecknar en 
kvalitativ forskning. Detta innebär att jag som skribent skaffar mig djupare kunskaper om 
mitt område genom att intervjua ansikte mot ansikte. (Patel & Davidsson, 1991, s.99). Vid 
dessa intervjuer har jag  använt mig av i förhand formulerade frågor och jag har även 
kompletterat med följdfrågor vid behov. Respondenterna har getts möjlighet att utveckla 
sina synpunkter i öppna svar. I diskussionsdelen dokumenterar  jag även de tankar och 
frågor som har väckts under arbetets gång. Jag vill genom denna metod skapa mig en 
djupare förståelse ur ett elev- och lärarperspektiv.  

 

4.3 Urval 

Ett slumpmässigt urval gjordes av elever ur två klasser i en skola med cirka 2000 
elever.  Det blev 2007 års elever på byggprogrammet i en mellansvensk kommun 
med cirka 40000 invånare. Eleverna jag intervjuade läste kursen Samhällskunskap A. 
Den omfattar 100 p, vilket ger nästan lika många lektionstimmar. På vårt program 
är kursen utlagd på tre terminer med början vårterminen i år 2. Eleverna läste den 
tredje terminen och var alltså i slutet av sin kurs och sina tre år på byggprogrammet. 

Lärarna som intervjuades valdes ut då de var ämnesansvariga för de intervjuade 
eleverna i respektive klass. 
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4.4 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes med 6 gymnasieelever samt 2 kärnämneslärare i 
samhällskunskap. Respondenterna gavs under intervjuns gång chans att utveckla sina 
synpunkter i öppna svar. Intervjuerna redovisas sedan i löpande text i resultatdelen och 
bifogas därefter i slutet av arbetet. Materialet samlades in genom att jag spelade in 
intervjuerna och sedan skrev ner dem ordagrant. Informationen är bearbetad utefter den 
hermeneutiska läran och det som faller utanför ramarna för syftet med studien har 
exkluderats. Intervjupersonerna har godkänt att frågorna sammanställs och publiceras. Av 
etiska skäl har respondenterna tillåtits vara anonyma och intervjuerna har följt 
vetenskapsrådets etiska regler.  Jag använde mig av i förhand formulerade frågor, som sedan 
gav utrymme för öppna svar samt följdfrågor. Intervjuerna har avlyssnats och sedan 
redovisats i löpande text i bilagorna. Intervjuerna tog igenomsnitt med eleverna cirka 30 
minuter och med lärarna cirka 1 timma. 

 

Dessa frågor har fungerat som utgångspunkt för intervjuerna med de 6 eleverna; 

• Vilken är din inställning till samhällskunskapen? 
• Vilken nytta ser du av samhällskunskapen och i ditt kommande yrke? 
• Vilken roll har grundskolan, tror du, i ditt sätt att se på kärnämnena? 
• Vad skapar ett positivt klimat i klassen? 
• Hur tror du att man skulle kunna göra samhällskunskapen mer intresseväckande 

för er byggelever? 
• Hur tror du att ni som elever skulle kunna bidra till ett positivt lärande i ämnet 

samhällskunskap? 
 

Dessa frågor har fungerat som utgångspunkt för intervjuerna med de 2 lärarna; 

• Hur gör du för att engagera dina byggelever i samhällskunskap? 
•  Hur tror du att grundskolan/högstadiet presenterar samhällskunskapen för 

eleverna?  
•  Vilken roll har grundskolan, tror du, i elevens sätt att se på kärnämnena? 
•  Vad skapar ett positivt klimat i klassen? 
•  Hur bryter man ett negativt klimat? 
•  Har du tid att möta varje elev och motivera denne till ett utvecklande resultat? 

 

4.5 Etiska överväganden 

Jag har utfört intervjuerna enligt vetenskapsrådets etiska regler, dessa rör de personer som 
medverkat i intervjuerna. Jag har uppfyllt de fyra kraven: informationskravet till de 
medverkade, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att  
de intervjuade  inte namnges i texten och de har fått ge sitt godkännande till den 
sammanställda texten. Respondenterna har även i förväg fått veta undersöknings syfte och 
att den skall publiceras. Innan publicering sker får respondenterna ta del av arbetet.  
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4.6 Metodkritik 

Nu i efterhand kan jag ställa mig kritisk till är att vissa elever som jag ville intervjua 
inte ställde upp. För en mer rättvis framställning skulle man intervjuat elever med 
bra, medelmåttiga och sämre betyg som urval. De med  sämre betyg ville inte ställa 
upp. Det kanske hade varit lättare om jag haft mina egna elever, men då hade det 
blivit en beroendesituation som inte varit bra intervjuerna. Jag hade velat ha bättre 
intervjuutrustning. Mobiltelefonen hade inte riktigt bra ljudupptagning. 
Intervjustället skulle ha varit en mer intim lokal så man kunde höra bättre eller 
bättre utrustning. I efterhand hade jag även försökt fått stopp på lärarna som 
svävade ut mycket samtidigt som jag hade velat få ut mer uttömmande svar av 
eleverna. 
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5. Resultat 

Jag har valt att presentera resultatet genom att sammanställa och välja ut representativa citat 
från intervjupersoner inom varje frågeställning.  

5.1 Elevernas uppfattningar  
 

Inställningen till samhällskunskapen 
 
Fyra av sex elever har en positiv inställning och menar att samhällskunskapen är både viktig 
och intressant. De andra två menar på att det intresset kommer senare i livet och att har 
man valt en praktisk linje så kommer samhällskunskapen i andra hand. 

Det är också värt att nämna grundskolan roll i elevens inställning till kursen och till 
kärnämnena i allmänhet, den är viktig i sammanhanget.  

Elev 6: Det är i grundskolan som allting börjar, så jag tycker att det är jätte viktigt att man kommer in 
rätt från början. Grundskolan har en väldigt viktig roll. Elev 1: Ja, jag tror ofta att det är därför som man 
väljer en praktisk linje. Man tycker inte att de teoretiska ämnena är så roliga 

Flertalet (fyra av sex) av de intervjuade ansåg att det fanns en tydlig anknytning till 
samhällskunskap i sitt kommande yrke som hantverkare. Övriga hade svårt att se nån direkt 
koppling från ämnet till yrket. 

Elev 2: Jag hade inte så stor förväntning på samhällskunskapen, då de inte spelar en stor roll i mitt 
kommande yrke. Jag tänkte inte lägga så stor kraft på dem.  

 

Grundskolans roll  

Nästan alla eleverna (fem av sex) var överens om var att man tar med den attityd man 
skapade i grundskolan till gymnasiet, där intresset för kärnämnena avgjordes av glädjen 
alternativt tristessen kring lektionerna och hur den utvecklades i samspel med läraren. De 
antydde också att det fanns ett samband mellan ointresse för kärnämnena och sitt val av 
gymnasieprogram. 

Elev 6: Det är i grundskolan som allting börjar, så jag tycker att det är jätte viktigt att man kommer in 
rätt från början. Grundskolan har en väldigt viktig roll. 

Motivation  

Här var alla eniga, mycket hänger på lärarens upplägg av kursen och lektioner samt 
förmågan till att inspirera och skapa en aktiv dialog med klassen. De betonade också vikten 
av elevens medbestämmande i klassrummet. De tyckte också att de själva bär ett ansvar i skapandet 
av en positiva atmosfär i klassrummet från början till både ämnet, läraren och skolan. 

Elev 2: En lärare måste väcka intresset för ämnet hos eleven. Tycker inte eleven att ämnet är intressant så 
är han/hon negativ. Får läraren med alla elever från början så är det en bra förutsättning för en positiv 
klass. 

Likt tidigare antydningar påpekas åter läraren själv och dennes upplägg av lektioner och att 
den individuella skillnaden mellan lärare gör stor skillnad på intresset för aktivt deltagande hos eleverna. 
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Varje individs eget ansvar kan motiveras ytterligare av att locka till samtal via mindre 
diskussionsgrupper. Flera elever menade också att mycket kan vinnas på att få med sig 
eleverna från början i kursen/terminerna. 

Elev 2: Ja, är läraren bra så tycker man att det är roligt och då är det lättare att lära sig nya saker. 
Upplägget av lektionen är viktigt för att jag ska tycka att ämnet i sig är intressant. 

De äldre eleverna tror att de kan ha inflytande på de yngre eleverna. Om de pratar positivt om 
samhällskunskapen så smittar det av sig till de yngre. En positivt ryktesspriding är väsentlig 
både vad gäller kurs och lärare. Om man som elev får en negativ syn på ett ämne, så är 
chanserna små att eleven kommer att visa goda resultat i ämnet. 

Elev 2: Jag vet inte. Men det är klart, går jag och säger till en ny elev att det inte är roligt med 
kärnämnena så får de samma inställning som jag. Så ja, det kanske hade fungerat. Om vi äldre elever har 
inställningen att det är roligt med kärnämnena så kanske det smittar av sig på de yngre eleverna. 

5.2 Lärarnas uppfattningar 

Engagemang hos eleverna 

För att lyckas att engagera och entusiasmera eleverna krävs en lärare som sätter eleverna i 
främsta rummet. Det är viktigt att lärarna klarar av att läsa av och möta klassen på deras nivå. 
Klarar läraren av att läsa av klassen så kan han/hon bygga upp ett intresse hos eleverna. Det 
är samtidigt viktigt att läraren visar eleverna respekt. Gör läraren det så kommer han/hon att få 
respekt tillbaka. 

Lärare två: Sen vill jag säga att om en lärare tröttnar på att lära ut till eleverna så ska läraren ta sitt 
ansvar att byta yrke. Det är viktigt att vi lärare tycker att det är kul att lära ut så att eleverna tycker att 
det är kul att lära sig. 

Grundskolans roll  

Lärarna upplever att det är väldigt stora skillnader på hur samhällsorienteringen presenteras 
på högstadiet, därav är kunskapsnivåerna är väldigt stora. Man efterlyser mer samarbete mellan 
högstadiet och gymnasiet. De upplever att det hade varit bättre om samhällsorienteringen skulle 
ha ett smalare kursmål. 

Lärare 2: På vissa grundskolor så har de lagt ihop samhällskunskap, geografi, historia och religion, det är 
det som de då kallar för samhällsorientering. Andra grundskolor delar upp ämnena var för sig. Jag kan 
inte säga vad den direkta skillnaden mellan vad de lär sig i grundskolan och vad de lär sig i 
gymnasieskolan i och med att jag aldrig varit lärare på grundskolenivå. Jag vet vad eleverna har för nivå 
när de kommer till gymnasieskolan och där är det stora skillnader mellan eleverna. 

Bägge lärarna för fram kritik mot högstadiet då man anser att skolan på den nivån är 
alldeles för faktaorienterat. Man efterlyser en fördjupning i ämnet så att eleven får en 
förståelse för vad man läser, inte bara en korvstoppning som man senare glömmer efter 
provet.  

Lärare 2:För att sammanfatta det kort så kan eleverna memorera kunskapen på högstadiet och visa upp 
det på ett prov, men det räcker inte på gymnasiet.  Fördjupning saknas i högstadiet, i gymnasiet så räcker 
det inte att vrålplugga till ett prov utan man måste visa att man har fått en förståelse för ämnet i allmänhet 
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Motivation  

I frågan om motivation anser lärarna att elevernas förväntningar på läraren och kursen är 
den springande punkten. Är den positiv från början är det inga problem, men har läraren 
fått ett rykte eller att kursen anses som tråkig så har man en ganska kraftig uppförsbacke. 
Då är det viktigt att få med sig ledargruppen och skapa en positiv inramning för kursen i en 
demokratisk anda. 

Lärare 1: säger att han bara haft ett fåtal klasser som är negativa men att det räcker med en negativ elev 
som har en ledarfunktion så sprider det sig i hela klassen. Det är väldigt viktigt att klassen har ett positivt 
förhandsintryck av läraren. 

Resultatet visar på en form av maktlöshet, lärarna efterlyser medel för dom att agera mot 
negativa element som kan förstöra för en hel klass. Det är samtidigt också viktigt att agera 
snabbt och så effektivt som möjligt mot de elever med de verktyg man har innan hela 
klassen spårar ur. 

Lärare 2: Nej, jag har inget tips. Jag funderar ofta själv på hur jag ska lösa de problemen som uppstår i 
negativa klasser. Tyvärr har jag inget bra tips på vad jag som lärare kan göra. Man måste ta tag i saken 
eller eleven direkt, man måste visa eleverna vad som är rätt eller fel, samt ha klara regler vad som gäller och 
vara konsekvent. Första mötet är viktigt” Det är även viktigt att mitt rykte som lärare är positivt, så att 
nya elever som börjar på gymnasiet har en positiv inställning till mig.” Skapa relationer till eleverna är 
viktigt. De elever som inte går att omvända till positiva elever måste man få avstänga för att visa respekt 
mot både lärare och medstudenter för att bryta ett negativt klimat. 

Resultatet visar även att tiden är alldeles för knapp för att möta varje elev, det är svårt att 
hinna med när det är stora klasser. De elever som behöver hjälp, vill oftast inte ta emot den 
hjälp som vi lärare erbjuder. Lärarna gör så gott de kan med det stora antalet elever de har. 

Lärare 1: Det är svårt att hinna med alla elever när de är stora klasser, som till exempel byggeleverna som 
alltid är 30 elever i varje klass. I stora klasser är det viktigt att eleven söker upp läraren själv och meddelar 
när de behöver hjälp. 

Lärare 1: Min erfarenhet så här långt är att man på ett långsiktigt sätt hinner skapa en relation till 
eleverna, så att vi förstår oss på varandra. Tyvärr finns inte alltid den tiden när vi bara har eleverna under 
en termin. Det är även viktigt att mitt rykte som lärare är positivt, så att nya elever börjar på gymnasiet 
med en positiv inställning till mig." 
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6. Diskussion  

Genom denna studie har jag kommit fram till vikten av att lärarna arbetar med samma 
pedagogiska grunder och har ett gemensamt förhållningsätt gentemot eleverna, hur gör vi 
detta på bästa sätt? Det är viktigt att vi lärare tycker att det är kul att lära ut så att eleverna 
tycker att det är motiverande att lära sig samt att de känner att läraren är engagerad. Då 
sprider sig nog känslan av att de vinner något på att gå till lektionen. Under de första 
lektionerna försöker lärarna läsa av hur eleverna arbetar och vilken studievana de har, 
därefter kan läraren planera sina lektioner. Resultatet av mina intervjuer av byggeleverna 
visar att lektioner av seminarietyp samt grupparbeten är ett sätt att skapa ett intressant och 
lärorikt lärande. Lärarens rykte och elevernas kunskapsbas har mycket stor roll för hur 
kursens genomförande ska lyckas. Första mötet mellan elev och lärare är oerhört viktigt för 
framtidens lektioner. Även lärarens rykte spelar en stor roll, får en lärare ett dåligt rykte så 
är det väldigt svårt att reparera för då kommer eleverna in på lektionerna med förutfattade 
meningar. Elevens kunskapsbas grundar sig redan i tidiga skolår och hos föräldrarnas 
intresse för elevens skolgång. Detta spelar givetvis en roll för hur man behåller och ökar 
elevernas intresse för ämnet. Min studie visar att eleverna är intresserade, mycket hänger 
dock på grundskolan och lärarens förmåga att engagera. Intervjupersonerna menar att det 
är i grundskolan som intresset för skolan svalnar. Elever som väljer att ha ett IG i kursen 
Samhällskunskap eller kärnämnen i allmänhet har tappat sugen redan i grundskolan där de 
blivit misshandlade pedagogiskt så de orkar inte att finna glöden att lära igen. Här ligger 
mycket på läraren att kunna entusiasmera dessa elever som inte är många men ack så 
viktiga.  

Enligt Ruhde (1996) är det pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa 
positiva förväntningar på eleven även när ingen annan gör det, kanske inte ens eleven själv. 
Jag ser  en röd tråd under det här examensarbetet är att vi lärare har en otrolig viktigt roll 
för gymnasieelevens fortsatta lust att lära. För att bryta ett negativt beteende krävs av 
läraren att man lägger upp lektionerna på ett vis där man bygger utifrån elevernas intresse 
och genom diskussioner, seminarium eller grupparbeten (både mindre och större) bygga 
upp ett engagemang och en helhetsbild av utbildningen. Grupperna bör vara flexibla för att 
undvika att vissa elever gömmer sig bakom andra. Gruppuppgifterna skall även presenteras 
för klassen på olika vis.  

Ett negativt rykte är väldigt förödande för läraren då det sprids nedåt i leden, eleverna har 
den inställningen redan från början då de börjar och det är sedan svårt att bryta. Ska 
omvärlden acceptera att uppemot 20-30 % av eleverna har tappat lusten till att lära sig när 
de börjar gymnasiet? Ett genomgående tema i detta arbete är att läraren är oerhört viktigt 
för att motivera och engagera eleverna. Lärarens engagemang för eleven borde på något vis 
mätas för elevens fortsatta utveckling. För att lärarens engagemang skall kunna behållas 
borde dess status höjas på alla nivåer.  

6.1 Den viktiga helheten  

Detta arbete visar vikten av ett samarbete mellan samhällskunskapslärarna och bygglärarna 
för att skapa en helhet för eleven så att eleven ser kopplingen mellan ämnena och sitt 
framtida yrke. Ett samarbete innebär gemensamma samtal mellan karaktärsämneslärare och 
kärnämneslärare vilket leder till att eleverna upplever att lärarna känner dem och att lärarna 
har en gemensam uppfattning om målen för undervisningen och att eleverna känner att de 
har ett ansvar (Ruhde, 1996 ). När byggeleverna kommer till gymnasiet är de inställda på att 
få börja jobba och lära sig sitt yrke. Då är deras inställning till samhällskunskapen inte 
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särskilt positiv då de inte ser nyttan med ämnet samhällskunskap. . Jag önskar att eleverna 
på byggprogrammet kunde få en förståelse för hur nära förknippat bygg är med det 
samhället vi lever i och vikten av att ha kunskap om hur samhället och dess organisation 
fungerar. I grundskolan finns ett ämne som heter samhällsorientering, det är ett oerhört 
brett ämne som sträcker sig från geografi, historia, religion till samhällskunskap, då blir det 
gärna så att det blir lärarens och dennes specialintresse som blir det centrala och då utgår 
undervisningen från det. Detta speglar sig sedan på eleverna och deras kunskaper när de 
kommer till gymnasiet. Det är därför väldigt viktigt att läraren kan visa på sambandet 
mellan samhällskunskapen och elevens yrkesval för att eleven skall engageras och vilja lära 
sig samhällets byggstenar.  

Det är viktigt att eleven får ett helhetsperspektiv på utbildningen och förstår vår 
ambition att lära han/henne att bli en god medborgare. Det förvånar mig och 
glädjer mig att resultatet visar att det finns inget ointresse för samhällkunskapen, de 
elever som har tagit ett IG har nästan alltid bestämt sig att de orkar inte med mer 
teori i skolan och därför är de väldigt svåra att vända? Skall vi lägga ner så mycket 
kraft på att vända dessa elever? Eller ska de få bli traditionella lärlingar? Jag anser att 
vi lärare på gymnasienivå, då det är en frivillig skolform (för vi har inte den tiden 
och kraften), inte skall lägga vår kraft på elever som inte vill lära sig utan lägga 
krutet på dem som vill!  

Den stora glädjen är att av de 30% som riskerade att bli underkända så var det 
endast 10% av eleverna som blev underkända när de tog studenten. När eleverna 
skall välja till gymnasieskolan är det ofta redan skoltrötta, detta vill jag ändra på. Jag 
upplever att skolan är som en supertanker som är svår att svänga. Hur många 
ambitioner/läroplaner vi än har så kan inte skolan lära sig att kika över axeln på hur 
företagen lyckas engagera och entusiasmera sin personal. Skolan måste lära sig av 
företagen. Det måste bli lönsamt, roligt och utvecklande att gå i skolan. Varför kan 
inte skolan använda sig av samma psykologi som spelleverantörerna till datorerna 
gör? Det vill säga genom psykologi och motivation att skapa sig ett lärande där man 
uppfattar det som att det lönar sig att arbeta hårdare och utvecklas mera, gå vidare 
till nästa nivå. Det vill säga skapa en plattform där man hittar något som eleverna 
saknar och brinner för och vill utmanas i. Vi måste skapa en skola som motiverar 
eleverna att fortsätta lära sig och det med glädje. För att nå dit måste vi mobilisera 
alla krafter i samhället framförallt våra elevers förebilder så att de ger en positiv bild 
av skolan och titta på hur företagen gör för att skapa en röd tråd mellan studie- och 
yrkesliv. Slutligen vill jag påstå att om en lärare tröttnar på att lära ut till eleverna så 
ska läraren ta sitt ansvar att byta yrke, för betänk så många elever han/hon kan 
släcka lågan hos som har brunnit starkt från förskoleåldern och framåt. Här har 
rektorerna ett stort ansvar, enligt min erfarenhet så är det för enkelt att fortsätta i 
skolans värd trots bristande engagemang. Här måste rektorer och fackföreningar ta 
sitt ansvar, för det är elevens bästa vi måste ha i fokus! 

Dåliga och oengagerade lärare får inte existera i skolans värld. Lärarna är särskilt 
viktiga i grundskolans senare år, för det är oftast där lusten släcks. Det är en av 
anledningarna till att nära 30 % av eleverna saknar motivation och lust att fördjupa 
sina kunskaper i gymnasiet. Vad jag inte kan förstå är varför våra politiker och de 
som sitter och beslutar om hur skolarbetet ska bedrivas inte kan se vad alla andra 
kan se. Det är att vissa passar till att läsa och förkovra sig på det teoretiska planet 
medan andra har det i sina händer, kan ta till sig muntliga instruktioner, tänka 
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logiskt samt framåt. Att vara en praktiker helt enkelt och att han/hon kan få vara 
alldeles nöjd med det utan att för den sakens skull ses som en andra klassens 
medborgare. Att använda sig av lärlingsplatser ligger även i linje med den nya 
läroplanen som kommer 2011. Då kommer det finnas en teoretisk del, en praktisk 
del samt en lärlingsdel.  

Till slut vill jag avsluta med att skolans dilemma är att eleven redan från tidiga skolår 
får intutat av äldre kamrater, kanske också av sina egna föräldrar eller andra vuxna 
som inte haft någon bra erfarenhet av sin skolgång att skolan är tråkig och jobbig. 
Tänk om det hade varit tvärt om, vilken utvecklande skola vi hade haft då. 
Slutligen måste vi lärare göra skolan rolig, lönsam och lagom svår för eleven 
så att han/hon får en tillfredsställelse av att komma hit. Min forskning har inte 
gett några revolutionerade svar utan ligger helt i linje med vad Skolverket har 
kommit fram till o sina enkäter och undersökningar. Vi pedagoger gör vårt yttersta 
för att följa kursplaner och läroplaner med den tid och resurser vi har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

7. Referenser  

o Glasser, William. (1996)  Motivation i klassrummet. Jönköping: ColonBrain Books AB  

o Hedin, A. och Svensson, L. (1997)  Nycklar till kunskap. Lund: Studentlitteratur  

o Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling 

o Kernell Lars-Åke (1999) “Om allt är relativt”. I: Lendahls, B. & Runesson, U.(red) 
Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur  

o Kullberg, B. (2004) Lust- och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge. Lund: 
Studentlitteratur  

o Lendahls, B. och Runesson U. (1999) Vägar till elevers lärande. Lund: 
Studentlitteratur 

o Lindqvist, P. (2010) Ödmjuk orubblighet – en avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande. 
Jönköping: Högskolan i Kalmar ( Jönköping University Press) 

o Patel, R. och Davidsson, B. (1991) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur  

o Rudhe, E. och Skolverket (1996) Ur nöd – i lust. Västervik: Ekblad & Co 

o Skolverket (2006) Attityder till skolverket [elektronisk] Skolverket: Sverige Tillgänglig: 
2010-09-06 

o Skolverket (2010) Programmål för Byggprogrammet: 
http://www.skolverket.se/sb/d/594/a/7710 Skolverket: Sverige Tillgänglig: 2010-
09-26 

o Utbildningsdepartementet (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: 
Fritzes 

 

 

 

 

 



 

 

8. Bilagor 

Intervjuguide - elever 

• Tack för att du ställer upp på intervjun. 

• Hur var din första erfarenhet av samhällskunskap? Hur kändes den? 

• Hur är det med nutidsfrågor? Det är väl nästan det viktigaste? 

• Har du fått programmålen uppläst för dig eller fick du läsa dem själv? 

• Samhällskunskap ska ge en bred kunskap om hur vårt samhällssystem fungerar, tycker 
du att du har fått det? 

• Känner du dig mogen att flytta hemifrån? 

• För det är väl det som samhällskunskapen ska ge? En plattform så att man har en trygg 
roll och känner en trygghet som människa. Du ska veta vad samhället har för krav på 
dig. 

• Ser du någon nytta i samhällskunskapen för ditt kommande yrke? 

• Hur tycker du att man ska mäta kunskapen i samhällskunskap? 

• Så om läraren kunde skapa sig den tiden så att han/hon kunde hålla miniseminarium 
med cirka fyra elever i varje grupp och tillsammans diskutera vad man har lärt sig under 
kursen så hade du sett det positivt? 

• Vad tror du skapar ett negativt klimat i klassen? 

• Vad tycker du att man ska göra åt de negativa elementen? 

• När det går till personangrepp om till exempel en elev gör sig rolig på en annan elevs 
bekostnad på grund av personliga åsikter, vad tycker du att läraren ska göra då? 

• Det är ofta som yrkeselever har en inställning att kärnämnena inte är roliga. 

• För att bryta detta så tycker du att det är viktigt med ett intressant lärande. Som till 
exempel att jobba i grupp, håller du med om det? 

• Tycker du att det är någon skillnad mellan att ha en kvinnlig och en manlig lärare? 

• Har du några tankar om hur du hade velat att kärnämnena skulle ha varit? Något som 
du hade velat ändra på? 

• Du tycker alltså att det är viktigt att lärarna har betygsamtal med sina elever? 

• Har du något annat att lägga till? 



 

 

Intervjuguide - lärare 

• Tack för att du ställer upp på intervjun. 

• Hur har din resa som lärare sett ut fram till idag? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Undervisar du båda praktiska och teoretiska elever? 

• Märker du någon skillnad mellan de elever som valt en praktisk linje och de som 
valt en teoretisk linje? 

• De elever som söker till byggprogrammet idag behöver ha högre betyg än de som 
söker till exempel Naturveteskapliga programmet. Hur kan det då ändå vara de 
praktiska eleverna som visar mindre intresse på de teoretiska lektionerna. Tror du 
att de är skoltrötta? 

• När mina elever är på byggprogrammet så är det jätte motiverade och vill hela tiden 
lära sig nya saker på lektionerna. Sen när det till exempel står mattematik på 
schemat så försvinner motivationen ur deras kroppar. 

• Så länge jag varit lärare på bygg så har det alltid funnits en positiv och en negativ 
klass. Den ena klassen driver sig själva framåt genom en god framåt anda, medan 
den andre klassen går bakåt i utvecklingen. Vad tror du att det beror på? 

• Vilken roll tror du att grundskolan har i att eleverna kommer till gymnasieskolan 
motiverade för samhällskunskapen? 

• Hur beskriver du samhällskunskap enklast?  

• När jag tittar tillbaka på mig själv så tycker jag att Samhällskunskapen har varit 
viktigare än svenskan, vad tycker du? 

• Vi på byggprogrammet har märkt att eleverna är tröttare och tappar fokusen i 
trean. Är det något som du märker av i ditt ämne? 

• I de praktiska ämnena så försvinner halva kursen på grund av GE11, visste du om 
det? 

• Det blir en 50poäng kurs istället för 100poäng. 

• Vi lärare ska kunna möta varje elev och motivera honom eller henna att utvecklas, 
känner du att du får tid för det? 

• Hur möter du destruktiva elever? 

• Jag har ett motto, ”skjuter man en så skrämmer man hundra”.  

• I LPF står det tydligt, men det följs inte. 



 

 

• Har du någon idé på hur man som lärare bryter ett negativt klimat? 

• Har du något att tilläga? 

• Tack så mycket för att du ställde upp 

 


