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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur skolorna lever upp till lagstiftarens krav 

och syften när det gäller ämnet elevens val. 

Elevens val omfattar 382 timmar av timplanens 6 785 timmar i grundskolan, d.v.s. 5 % av den 

totala undervisningstiden. 

Elevens val omnämns inte över huvud taget i läro- och kursplanen och enligt skollagen är 

syftet med elevens val att eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper i ett eller flera 

ämnen. Kraven på ämnet är att tidsutrymmet ska uppfyllas och att undervisningen, liksom all 

annan undervisning i skolan, ska utgå från gällande läro- och kursplan. Eleverna ska erbjudas 

ett allsidigt val av ämnen inom ramen för elevens val. Sett ur ett vidare perspektiv går det att 

finna fler syften som rör elevens stimulans, motivation och intresse. 

Tidigare forskning i detta ämne är mycket begränsad vilket innebär att den empiriska 

undersökningen får stor betydelse. Den empiriska undersökningen utgörs av intervjuer med 

rektorer på tre skolor.  

Resultatet av undersökningen visar att skolorna lever upp till kraven och syftet i snäv 

bemärkelse. Sett ur det vidare perspektivet lever skolorna upp till syftena med skiftande 

resultat. 

Nyckelord 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Jag har arbetat som pedagog i grundskolan i mer än 10 år och jag har varit placerad på 

två högstadieskolor. Under hälften av denna tid har jag varit involverad i elevens 

valsundervisningen.  

På de båda skolorna man valt att organisera elevens valsundervisningen på olika sätt. I 

det ena fallet har det varit veckolektioner och i det andra har det varit tema/fördjup-

ningsveckor. I det första fallet har undervisande lärare fatsställts i tjänstefördelningen 

och i det andra har lärarna fått ställa upp solidariskt. På båda skolorna har det lagts stor 

vikt vid att undervisningen ska utgå från något som eleverna tycker är lustfyllt. Det har 

skapats grupper kring t.ex. bollsporter, show/elevspex, ridning, matlagning och 

skoltidning. Kopplingen till styrdokumenten har varierat. I de fall där undervisningen 

har haft en stark koppling till ett ämne har även kopplingen till kursplanen varit 

tydligare.  

I båda fallen har undervisningen i elevens val föranlett stora diskussioner. Ofta av mer 

praktisk karaktär, som hur och när undervisningen ska planeras, vilka val ska erbjudas, 

vem ska undervisa i vad och vad får det kosta. Men även mer djuplodande frågor har 

kommit upp, är det okej att ägna en hel arbetsvecka åt ridning eller jägarexamen, 

kopplar vi undervisningen till styrdokumenten och är det bra ur ett kunskapsperspektiv 

att koncentrera all undervisningen på en så kort period som en vecka. Ofta avslutas 

diskussionerna utan att vi har kommit så mycket längre.  

I samtal med kollegor på andra skolor har jag fått uppfattningen att situationen där 

liknar den jag själv har erfarit. Jag vill därför med detta examensarbete tränga djupare i 

frågor om detta ämne och förhoppningsvis kunna bidra till en klarare bild om hur ämnet 

fungerar på några utvalda skolor. 

1.2 Bakgrund 

Elevens val utgör, enligt gällande timplan, drygt 5 % av den totala undervisningstiden i 

grundskolan. I jämförelse med andra ämnen är det något mer än t.ex. språkval. Endast 

fyra av sexton enskilda ämnen (så som svenska eller bild) i kursplanen utgör själva en 

större del av timplanen. Detta innebär att ämnet elevens val omfattar en betydande del 

av undervisningen. Med ett helt fritt val så skulle eleven t.ex. ges möjlighet att kunna 

mer än tredubbla sin hem- och konsumentkunskapsundervisning. Därför är det av 

betydelse hur skolan och elever förvaltar denna tid.
1
  

Ämnet elevens val har funnits i grundskolan sedan införandet av 1994 års läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Tidigare, 
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under Läroplan för grundskolan 198 (Lgr 80), har det funnits andra möjligheter för 

eleverna att utnyttja sitt fria val genom ”Tillval”. Då fungerade det mest som 

språkstudier i form av B-språk.
2
 

1.2.1 Skolans och elevens möjligheter att påverka det formella innehållet i 

undervisningen 

Skolorna och eleverna har frihet att påverka innehållet i ämnena så länge de håller sig 

inom ramarna för syften, centralt innehåll och kunskapskrav som finns angivna i 

Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). När det gäller det formella innehållet styrs det 

av timplanen. Det finns också möjlighet att även påverka timplanen, det sker genom att 

den enskilda skolan bedriver ett ”skolans val”. Elevernas största påverkansmöjlighet är 

språkval, elevens val och genom val av skola.   

1.2.2 Skolans val 

Skolans val är ett utrymme i timplanen där skolan kan påverka innehållet. Till skillnad 

från elevens val så finns det ingen avsatt tid för skolans val i timplanen vilket innebära 

att skolan sänker undervisningstiden i andra ämnen för att få tidsutrymme för ämnet. 

Skolans val måste liksom all annan undervisning ligga inom ramen för hur utbildningen 

inom grundskolan ska se ut enligt Lgr 11 samt hålla godtagbar pedagogisk kvalitet. Det 

går också att skapa ett nytt ämne. Det måste då skilja sig så mycket från de befintliga 

ämnena att dess innehåll inte ryms inom ämnena i den fastställda kursplanen. 

Skolverket prövar och godkänner ämnen i skolans val. Hittills har nya ämnen både 

godkänts och avslagits (då med motiveringen att det redan täcks av ämnen inom 

kursplanen). 

1.2.3 Elevens val i styrdokumenten vid införandet av Lpo 94 

All undervisning i det obligatoriska skolväsendet ska utgå från skollagen, läroplanen 

och kursplanerna. Skollagen beskriver de tvingande ramarna, läroplanen anger målen 

och riktlinjerna för hur undervisningen ska bedrivas och kursplanerna förtydligar 

innehåll och kraven inom ämnena. Då elevens val är ett ämne utan eget 

kursplaneinnehåll går det inte att finna några beskrivningar i kursplanerna om vad 

ämnet ska innehålla och hur det ska utformas. Elevens val tas inte heller upp i läro-

planen. Istället får skolan vända sig till ramverket, skollagen. Där står angivet hur 

många timmar ämnet totalt ska innehålla över grundskolans nio år, samt en kort 

beskrivning över ämnets inriktning. För att finna någon djupare innebörd i 

skrivningarna får vi vända oss tillbaka till tiden då ämnet bildades och den process som 

ledde fram till bildandet av det nya ämnet.  

År 1991 påbörjades ett stort arbete med att ta fram en ny läroplan.
3
  Läroplanen från 

1994, Lpo 94, innebar stora förändringar som bl.a. ledde till att den dåvarande skollagen 

                                                 
2
 Agerberg, 1991, s 85. 

3
 Agerberg, 1996, s 86. 
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från 1985 var tvungen att förändras i en rad punkter. Bland annat så förändrades 

timplanen och ett nytt ämne, elevens val, infördes, vilket manifesterades i 

skolförordning 1994:1194.  

9 § I timplanen anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i 

den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de 

ämnen som utgör elevens val. 

10 § Styrelsen skall erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. 

Styrelsen skall sträva efter att tillgodose elevernas val genom att utnyttja de 

möjligheter som finns inom ramen för gällande bestämmelser.  

Skyldighet att anordna undervisning i ett ämne eller en del av ett ämne finns dock 

endast om antalet elever som önskar ämnet uppgår till minst fem. För skyldighet att 

anordna undervisning i ett tredje främmande språk (C-språk) krävs dessutom att 

eleverna kan bedömas ha möjlighet att fortsätta studierna i språket i gymnasie-

skolan.
4
 

Arbetsgången med den nya läroplanen såg ut på följande sätt: I början av 1991 fick 

Timplanekommittén i uppdrag av regeringen att ta fram en ny läroplan och i september 

1992 lämnade de sitt huvudbetänkande till regeringen. Efter en remissbehandling av 

bl.a. kommuner, universitet och intresseorganisationer så ledde arbetet fram till en 

regeringsproposition i maj 1993. Denna låg sedan till grund för beslutet om en ny 

läroplan, Lpo 94. Beslutet om den nya läroplanen fattades i december 1993. Med den 

nya läroplanen kom en ny grundskoleförordning som började gälla 1 juli 1995. De nya 

förändringarna genomfördes sedan stegvis så att inga elever skulle behöva gå ut 

grundskolan utan ha läst efter den nya läroplanen i minst 3 år.
5
 

Det nya ämnet intresserade många av remissinstanserna och flera uttryckte oro för att 

mindre skolor inte skulle kunna erbjuda tillräcklig bredd i valen samt att det skulle 

medföra ökade kostnader. Andra ville begränsa valmöjligheterna i både timmar och 

ämnen för att värna om en likvärdig utbildning i hela landet. Ytterligare någon vill 

utöka friutrymmet. Åsikterna gick med andra ord isär.  

Utifrån huvudbetänkandet och remissinlagorna författade regeringen en proposition. 

Propositionen utgick både från läroplanskommitténs förslag och i viss mån från de olika 

remissvaren. Timmarna sänktes från föreslagna 520 till 470 timmar. I förslaget fanns 

också en för uppsatsämnet intressant text som tar upp syftet med ämnet:  

                                                 
4
 Sfs 1994:1194, s 3 kap 2. 

5
 Agerberg, 1996, s 86f. 
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Utrymmet för elevens val innebär att en elev skall kunna fördjupa och bredda sina 

kunskaper inom ett eller flera av timplanens ämnen. Denna fördjupning kommer 

med vårt förslag att kunna ske tidigare än i dag, samtidigt som vi anser att 

utrymmet för de egna valen självfallet bör öka i de högre klasserna. Regeringen ser 

möjligheten till egna val som en mycket viktig utveckling i skolan. Skolan skall 

härigenom kunna ta till vara elevernas speciella intressen och ge dem möjligheter 

att under en del av skoltiden ägna sig åt studier, som de själva har önskat och valt. 

Härigenom kan deras intressen, initiativ och engagemang stimuleras, vilket bör öka 

elevernas studiemotivation. 

 

Denna text följdes bl.a. av formuleringar om att undervisning i ett val/ämne bör behöva 

ordnas endast om det finns tillräckligt stort underlag för att bilda en undervisnings-

grupp. Texten visade också på möjligheterna att undervisa åldersblandat för att på så vis 

lättare kunna få tillräckligt stora undervisningsgrupper. Dessutom gav regeringen råd 

om möjligheten att inom elevens val ge förstärkt undervisning till elever i behov av 

särskilt stöd.   

När förslaget blev lagtext i den nya grundskoleförordningen löd texten som i tidigare 

angivet citat, 9-10§ kap 2, 1994:1194. (Se s. 4 i denna uppsats.)  

Lagtexten säger att eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper men inte varför det 

var viktigt. I regeringens proposition finns det formuleringar om att tillvarata elevens 

speciella intressen, studera ämne som eleven själv valt, allt detta i syfte att stimulera 

elevens intresse, engagemang och initiativ vilket i sin tur förväntas ge ökad studie-

motivation.
6
 Dessa ord kom inte med i förordningen men går ändå att spåra i läroplanen 

(Lpo 94) även om det inte nämns i samband med elevens val. Där står det bl.a. att 

”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”. 

Längre ner i samma stycke står det ”Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och 

ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och 

lösa problem” (s. 5). Under kapitlet Mål och riktlinjer finns också ett helt stycke som tar 

upp elevers ansvar och inflytande. I detta stycke hänvisas också till skollagen men inte 

till de delar som behandlar elevens val.
7
 

1.2.4 Elevens val i styrdokumenten vid införandet av Lgr 11 

Arbetet med de nya styrdokumenten som senare kom att heta skollagen 2010:800 och 

Lgr 11 påbörjades flera år tidigare.  

Skollagen från 1985 hade vid införandet av den nya skollagen 2010 mer än hundra 

ändringstillfällen. Det hade länge varit dags att förnya lagen i sin helhet.
8
 År 2006 gavs 

uppdraget att ta fram ett förslag på en ny skollag till Skollagsberedningen, en arbets-

grupp på utbildningsdepartementet. Fyra år senare var arbetet färdigt och Riksdagen 

                                                 
6
 Prop. 1992/92:220, s 69. 

7
 Lpo 94, 1994, s 5f och s 13. 

8
 SFS 1985:1100  
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beslutade om införande av den nya skollagen (2010:800) i slutet av juni 2010. Den nya 

lagen fasades in i olika steg med start från 1 juli 2011.
9
   

I skollagen 2010:800 förekommer samma lydelse vid ett flertal tillfällen: 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska 

syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen.
10

 

 

Texten i regeringspropositionen som ligger till grund för riksdagsbeslutet skiljer sig inte 

från den färdiga lagen.
11

  

I den kommande förordningen tas elevens val upp igen och texten är där något mer 

utförlig än tidigare: 

 
Elevens val 

8 § I 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om elevens val. 

Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens 

val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i 

(nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i 

ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer 

språket. 

Skolans val 

9 § I timplanen anges ett antal timmar som får användas för skolans val. 

Utrymmet för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen. 

Rektorn beslutar om hur utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte 

uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut. 

10 § Av 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) framgår att skolans val också får om- 

fatta undervisning i ett lokalt tillval som skolans val, om Statens skolverk har 

godkänt en plan för undervisningen. 

Skolverket ska efter ansökan godkänna planen om den 

1. till sitt innehåll och sin inriktning avviker från grundskolans kursplaner, 

2. är förenlig med föreskrifter om hur utbildningen i grundskolan ska vara 

utformad, dess syfte samt dess värdegrund och uppdrag, och 

3. har godtagbar pedagogisk kvalitet. 

Gemensam bestämmelse om elevens val och skolans val 

11 § Undervisning i ett ämne inom elevens val eller skolans val ska till sitt innehåll 

och sin inriktning vara förenlig med kursplanen och med kunskapskraven.
12

  

 

Det slås i förordningen fast att eleverna ska erbjudas ett allsidigt urval och att elever 

som har fått påbörja undervisning i ett språk inom ramen för elevens val ska få fortsätta 

detta om de är minst fem stycken.  I Lpo 94 gick det att finna skrivelser om att skolan 

ska främja elevernas vilja att ta initiativ och ansvar med syfte att stimulerar och öka 

motivationen hos eleverna.  

I Lgr 11 skrivs det på samma vis om att en viktig uppgift för skolan är att stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer. 

                                                 
9
 Skolverket.se, sökord: övergångsbestämmelser. 

10
 SFS 2010:800, kap 10, § 4. 

11
 Prop 2009:165. 

12
 SFS 2011:185, kap 8, § 8. 
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Detta sammanfattas i ordet entreprenörskap.  I kapitlet om elevernas ansvar och 

inflytande lyfts också vikten av att eleverna får ha inflytande över sin utbildning både 

när det gäller innehåll och genomförande.
13

 

1.2.5 Analys 

Elevens val tas upp sparsamt i styrdokumenten. De två dokument som har varit den 

viktigaste utgångspunkten när lärarna har planerat undervisning den gångna perioden är 

Lpo 94 och Lgr 11. I dessa står det inte ett ord om elevens val. Skollagen tar upp 

ramarna för ämnet i tid och innehåll. Det anslagna tidutrymmet är, sedan 2011, 382 

timmar fördelat på grundskolans nio år. Innehållsmässigt så ska elevens valsunder-

visningen syfta till att fördjupa och bredda kunskaperna i ett eller flera ämnen. I 

samband med införandet av den nya läroplanen slogs det också fast att eleverna ska 

erbjudas ett allsidigt urval. I regeringens förslag vid införandet av ämnet 1994 fanns det 

fler syften: att tillvarata elevens speciella intressen och att studera ämne som eleven 

själv valt. Allt detta i syfte att stimulera elevens intresse, engagemang och initiativ, 

vilket i sin tur förväntas ge ökad studiemotivation. Det kom inte med någon skrivning 

om detta i lagtexten men däremot läroplanen, men då inte särskilt kopplat till elevens 

val. Detsamma gäller i Lgr 11. Där står det till och med nämnt som ”En viktig 

uppgift”
14

 vilket borde kunna tolkas som att det bör finnas med i all undervisning.  

Ämnet elevens val nämns överhuvudtaget inte i Lgr 11. Samtliga andra ämnen omskrivs 

med hela kapitel om kursplaner och kommentarsmaterial. Anledningen till att det inte är 

så när det gäller elevens val är att det inte är ett eget ämne. Det är egentligen bara ett 

tidsutrymme som ska ägnas åt något eller några av de andra ämnena. Varför har då 

lagstiftaren inte delat upp de 382 timmarna på de andra 16 ämnena? Här blir texten i 

propositionen viktig. Det är enda platsen i dessa olika dokument där något större syfte 

beskrivs. Då tankarna om stimulans, inflytande och initiativ även förekommer i 

läroplanernas skrivningar för all undervisning, så bör dessa att betrakta som gällande 

även om det inte riktas specifikt till elevens val. 

  

                                                 
13

 Lgr 11, 2011, s 9 och 15. 
14

 Lgr 11, 2011, s 9. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om några skolor lever upp till skollagen och lagstiftarens syfte 

när det gäller undervisningen inom elevens val. 

 

Frågeställningar 

1. Hur organiseras elevens valsundervisningen på de utvalda skolorna? 

2. Hur kopplas undervisningen i elevens val till läroplanen och kursplanens 

kunskapskrav? 

3. Vilka möjligheter har eleverna att göra fria och välgrundade val i elevens val? 

4. Hur förhåller sig rektorernas syn på elevens val i förhållande till lagstiftarens? 
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3. Tidigare forskning 

Det finns inga eller få aktuella studier om elevens val i grundskolan som har gjorts av 

skolverket, vetenskapliga institutioner eller studenter.  

Vid en fritextslagning på Skolverkets hemsida listas tre skrifter och publikationer om 

elevens val på.  

Den första är en redovisning av ett uppdrag om att ta fram ett förslag på en kursplan för 

kinesiska (Mandarin).  

Den andra är en resultatredovisning av kursprov inom gymnasiet för 2010. I denna text 

nämns inte elevens val över huvudtaget. 

Den tredje är en rapport från en tillsyn av särskolan som skolverket genomförde år 

2000. I denna slår man fast att flera kommuner brister när det gäller att ge särskole-

eleverna ett allsidigt urval av ämnen att välja på i elevens val.
15

 

Vid litteratursökning i Libris, Diva, Svepub och andra sökresurser under ämnet elevens 

val blir resultatet magert. Bortsett från en undersökning i samband med ämnets bildande 

samt ett examensarbete har det inte gjorts några studier i ämnet.
16

 Skolinspektionen har 

inte heller gjort några granskningar av ämnet.
17

 Sett ur ett vidare perspektiv så faller 

elevens val under ämnen som timplan, elevinflytande och motivation.  

3.1 Timplan  

Litteratur om timplan utgörs i huvudsak av två delar. Det ena är bl a undersökningar och 

utvärderingar av möjligheterna att arbeta utan timplan. Det andra är styrdokument som 

beskriver timplaner för olika delar av skolväsendet vid skiftande tidpunkter. Ämnet 

elevens vals roll i timplanen belyses inte i något av dessa perspektiv. (Se bilaga 1.) 

3.2 Teorianknytning 

I de studier som behandlar elevens val, i såväl snävt som vitt perspektiv, återkommer 

begrepp som knyter an till den beskrivning av ämnets syften som finns i regerings-

propositionen vid införandet av ämnet. Där betonades motivation och intresse i 

kombination med elevinflytande. Även entreprenörskapets initiativkraft har betydelse i 

detta sammanhang. Detta bekräftar dessa begrepps betydelse i såväl elevens valsunder-

visningen som i annan ämnesundervisning.  

 

                                                 
15

 Skolverket, 2001, Tillsyn av den obligatoriska särskolan, s 17. 
16

 Sökningar på gjorda i Linnéuniversitetets datasystem den 28/8 2013. Ämne, elevens val. 
17

 Dahl. Mail från den 29/8 2013. 
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3.2.1 Elevens val 

I Agerbergs studie från 1995 undersöks hur ett ansenligt antal skolor i västsverige 

utnyttjar den möjlighet som elevens val erbjuder. Agerberg är klassmetodiklärare på 

musikhögskolan i Göteborg och har ett särskilt intresse för just musikämnets roll i detta 

sammanhang.
18

 

Agerberg belyser ämnet ur ett musikperspektiv och skriften är en del av en debattbok 

om Lpo 94 och kursplanen i musik. Framförallt Agerbergs bakgrundsstudie av 

resonemangen inför införandet av ämnet i kursplanen är intressant för denna studie. Den 

ger en tydlig bild av turerna kring ämnets uppkomst i början på 1990-talet. 

Undersökningen slår vidare fast att den nya läroplanen innebar en övergång till större 

lokal frihet. Detta visas i den variation av svar som kom in Agerbergs enkätunder-

sökning.
19

  

Christina Molander har inom ramen av en C-uppsats i ämnet bildpedagogik vid 

högskolan i Gävle (2011) gjort en undersökning av mellanstadiebarns motiv för att välja 

ämnet bild i elevens valsundervisningen.
20

 Hon utgår från en nationell utvärdering av 

skolan från 2003 som visar att eleverna tycker det är mindre viktigt med bra kunskaper i 

bild än i andra praktiskt/estetiska ämnen. Trots detta är intresset för bildämnet i elevens 

val större än för de andra ämnena. Molanders slutsats är att eleverna drivs av en egen 

inre motivation för ämnet. Yttre faktorer som föräldrar och kompisar har mindre 

betydelse för hur eleverna i denna ålder väljer.
21

   

3.2.2 Elevinflytande 

Charlotte Hansson och Ellinor Hedin undersöker elevinflytande i sitt examensarbete 

”Elevinflytande ur ett elevperspektiv” i lärarutbildningen vid högskolan i Malmö 

(2011). 

 I sin undersökning slår de fast följande:  

 Elevers rätt till inflytande är lagstadgad sedan 1991.  

 Det finns inte preciserat i läroplanen exakt vad som menas med elevinflytande. 

 Det finns i huvudsak fyra mål om inflytande: 

o det är en mänsklig rättighet  

o det är en del av skolans uppdrag när det gäller att fostra samhällsmedborgare  

o det är en förutsättning för lärande  

o det är ett sätt att utnyttja elevernas kompetens.
22

  

Vidare beskriver de motiven till varför det är viktigt med elevinflytande.  

 

                                                 
18

 Agerberg, 1996, s 85. 
19

 Agerberg, 1996, s 107. 
20

 Molander, 2011, s 12. 
21

 Molander, 2011, s 30f. 
22

 Hansson/Hedin, 2011, s 4f. 
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Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem.
23

   

3.2.3 Motivation 

Både Molander och Hansson/Hedin tar upp motivationens betydelse för lärandet. De 

hänvisar till John Steinberg, Olga Dysthe och Lev Vygotsky, samtliga erkända 

auktoriteter inom pedagogikämnet, som framhåller att ”motivation behövs för att 

framkalla aktivitet hos eleverna”, att ”val av egna ämnen i samband med skrivande är en 

motivationshöjande faktor” och att ”det som vi ser på med största intresse är det som vi 

lär oss bäst”.
24

   

3.2.4 Entreprenöriellt lärande 

Entreprenörskap är ett begrepp som återfinns i styrdokumenten för både grundskola och 

gymnasium. Vad entreprenörskap och entreprenöriellt lärande innebär låter sig inte 

förklaras på ett kortfattat sätt. Andreas Jennerhed försöker reda ut begreppen i sitt 

examensarbete ”Lärares syn på entreprenöriellt lärande” från 2013. I denna 

framkommer det att begreppet sönderfaller i två huvudsakliga delar. Den ena kopplas 

till företagande och ekonomi. Den andra till mer allmänna förmågor att driva sig själv 

och ”ta-sig-församhet”. I Jennerheds undersökning framgår det att på den 

gymnasieskola där han har gjort sin undersökning är den första definitionen starkare 

befäst än den senare.
25

  

  

                                                 
23

 SFS 2010: 800, kap 4 § 9. 
24

 Molander, 2011, s 7 och Hanson/Hedin, 2011, s 10. 
25

 Jennerhed, 2013, s 30f. 
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4. Metod 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning som består av en empirisk undersökning 

i form av en semistrukturerad intervju. Intervjuobjekten är rektorer för de skolor som 

ingår i undersökningen.  Rektorerna förväntas både ha överblick över verksamheten och 

vara insatta i hur den fungerar. Detta gör dem till lämpliga representanter för respektive 

skola. För att intervjuobjekten ska kunna ge uppriktiga uttalanden om sin verksamhet 

namnges vare sig rektorer eller skolor. Detta beräknas ge en hög grad av trovärdighet 

men en lägre grad av pålitlighet. Det senare för att intersubjektiviteten minskar.  

4.1 En kvalitativ undersökning 

Studien syftar till att undersöka hur skolor lever upp till lagstiftarens krav och syften. 

Redan syftet slår an en kvalitativ ton. Orden, hur undersökningsobjekten uttrycker sig, 

blir mer intressanta än siffror.  

Bryman räknar i Samhällvetenskapliga metoder upp tre markörer för en kvalitativ 

forskningsmetod: ett induktivt förhållningssätt, ett tolkningsinriktat analysförfarande 

och en konstruktivistisk syn på hur kunskap bildas.
26

 Denna studie sammanfaller med 

Brymans definitioner på samtliga punkter.  

Studien består av ett insamlat empiriskt material utifrån vilket teoribildningen är gjord. 

Det är att betrakta som ett induktivt angreppssätt.
27

 

Lagstiftarens vilja och rektorernas uppfattningar om densamma tolkas, vilket är att 

betrakta som ett intepretativt analysförfarande.
28

  

Informanternas uppgifter betraktas som en produkt av ett varaktigt arbete med de 

undersökta frågorna. Rektorernas uppfattningar syn ämnet har formats tillsammans med 

medarbetare, chefer och elever. Detta är tydligt exempel på en konstruktivistisk 

kunskapssyn.
29

 

4.2 Den empiriska undersökningen 

Den empirisk undersökning består av material från tre skolor. På dessa tre skolor 

intervjuades rektorerna.  De är ansvariga för verksamheten, det är oftast de som fördelar 

skolans resurser och de leder också den pedagogiska verksamheten. 
30

  

4.2.1 Semistrukturerad intervju 

Valet av semistrukturerad intervju i undersökning gav möjlighet att ställa förståelse-

fördjupande följdfrågor samt att modifiera frågande utifrån de olikheter som de lokala 

organisationerna uppvisar. En av skolorna har t ex ett tvådelat val där elevernas 

                                                 
26

 Bryman, 2008, s 340f. 
27

 Bryman, 2008, s 28f. 
28

 Bryman, 2008, s 32f. 
29

 Bryman, 2008, s 36f. 
30

 Skollagen, 2010:800, kap 2, § 9. 
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möjlighet att välja praktiska ämnen skulle ha förbisetts om inte en fråga hade följts upp 

med hjälp av ett par förståelsefördjupande frågor. När det kommer till frågor om hur 

informanterna uppfattar lagstiftarens krav hade det också varit svårt att få ut något av en 

intervju med fasta frågor. Det visade sig att samtliga informanter från början uppfattade 

frågan olika. I en strukturerad intervju med förutbestämda svarsalternativ är det lätt att 

frågorna ”skjuter förbi målet” utan att besvara studiens frågeställningar. I en 

ostrukturerad intervju är det å andra sidan lätt att missa en viktig fråga samtidigt som 

svarsmaterialet kan bli omfattande och svårgenomträngligt.
31

 

4.2.2 Insamling av data 

Intervjuerna spelades in. På så vis kunde intervjuaren lägga allt fokus på frågor och 

svar. Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna för att svaren på varje enskild 

fråga tydligt skulle kunna studeras. Intervjuerna skrevs ner i en form som är en 

blandning mellan tal och skriftspråk. Tolkning av materialet i samband med utskrifterna 

undveks. Markerade pauser, upprepningar och stakningar har skrivits ner för att det 

efteråt ska kunna se vilka frågor som informanterna tvekat inför eller blivit osäkra av.   

Ett dröjande eller aningen osammanhängande svar ger ytterligare en dimension åt 

tolkningen.   

4.2.3 Val av undersökningsskolor och informanter 

Val av skolor grundade sig på flera olika faktorer. Endast skolor som har haft samma 

rektor i befattning under en längre period har undersökts (fem år). Detta för att rektorn 

verkligen ska ha en chans att känna till och kunnat påverka verksamheten.    

Skolorna har liknande förutsättningar att organisera elevens valsundervisning. Detta för 

att materialet ska kunna ge större möjligheter till generaliseringar. 

I remissvaren på betänkandet som låg till grund för införandet av ämnet 1994 går det 

finna en oro över att skolor i glesbygd och på mindre orter kommer ha svårt att leva upp 

till förväntningarna om allsidighet i undervisningen. Detta beroende på att det skulle vara 

svårt att få till lagom stora undervisningsgrupper.
32

  De undersökta skolorna ligger i 

kommuner med förhållandevis få invånare och placerade i den småländska glesbygden.  

Valet av rektorer som informanter beror på att de är ansvariga både för resursför-

delningen och för den pedagogiska verksamheten. De bör med andra ord ha ett samlat 

grepp över ämnets organiserande ute på skolorna. Det krävs samtidigt att de har fått 

arbeta i sin befattning under en period för att ha kunnat sätta sig in i och fått chans att 

driva utvecklingen i en riktning som ligger i linje med de egna uppfattningarna om vad 

som är bra.    

 

                                                 
31

 Bryman, 2008, s 206. 
32

 Agerberg, 1996, s 89. 
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4.2.4 Intervjun 

Intervjun bestod av 31 ursprungliga frågor. Dessa är uppdelade i fyra områden som vart 

och ett är kopplade till de frågeställningar i problemformuleringen som inte direkt är 

kopplade till litteraturen. Till de ursprungliga frågorna hör även förståelsefördjupande 

frågor som varierar från intervju till intervju. Vid ett av intervjutillfällena upplevde både 

jag och informanten att information inte kom fram varvid en kompletterande intervju 

genomfördes vid ett senare tillfälle. 

För att få bästa tänkbara material från intervjuerna lade jag stor vikt vid att placera både 

teman och frågor i rätt sammanhang. Det kan bli svårt för intervjuobjektet att fokusera 

ifall om t ex enkla frågor hur elevens val organiserar på skolan l varvas med mer 

djuplodande frågor om syftet med elevens val. 

Intervjuämnet diskuterades inte med informanterna före genomförande av intervjuerna 

för att inte påverka informanterna i något hänseende. 

Då informanterna rycks från sina vardagliga arbetsuppgifter, där elevens val kanske inte 

utgör så stor del, så började intervjun med alldagliga frågor där informanten fick 

besvara enkla frågor och berätta om elevensvalsorganisationen på deras skola. Under 

denna fas av intervjun beräknades informanten få möjlighet att bekanta sig med ämnet 

samt formulera sig både inför intervjuaren och sig själv om hur undervisningen på 

skolan är upplagd.    

Därefter snävas frågorna in och handlade mer om specifika delar av problem-

formuleringen.   

Ganska långt in intervjun ställdes några frågor om hur informanten ser på elevens val i 

förhållande till lagstiftaren. Dessa frågor kan uppfattas vara mest avslöjande för 

informanten. Därför placerades dessa frågor i ett läge då informanten dels hunnit bli 

bekväm i situationen men också kommit så väl in i ämnet att svaren blir väl 

genomtänkta.  

4.2.5 Trovärdighet och äkthet 

För att undersökningens resultat ska bli trovärdigt och pålitligt har jag i intervjuerna 

ställt förståelsefördjupande frågor samt upprepat informantens svar och låtit dem 

bekräfta svarens riktighet. Jag har också varit noga med att ge samma information till 

rektorerna i samband med intervjuerna samt följt en tydlig frågemall. 

4.2.6 Etiska kriterier 

Kritik mot en skola, om den redovisas öppet, kan leda till obehag för rektorn. Detta kan 

förhindras genom att anonymisera rektorerna och skolorna. På så vis ökar 

trovärdigheten genom att rektorn kan känna sig trygg med att svara uppriktigt. 
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Samtidigt sjunker graden av äkthet då möjligheterna att göra en oberoende granskning 

av materialet minskas.  Det är nödvändigt att väga den undersöktes integritet mot 

behovet att kunna göra en intersubjektiv bedömning av materialet. I detta fall har både 

personer och skolor anonymiserats. På så vis går det anta rektorerna svar är ärliga. 

Möjligheten att i efterhand granska materialet minskar visserligen, men då 

generaliseringsgraden på grund av det begränsade urvalet undersökta skolor, är låg får 

det mindre betydelse.   

4.2.7 Metodkritik 

Syftet med examensarbetet är att reda ut om skolorna lever upp till det lagstiftaren vill 

åstadkomma med elevens val. 

 

Redan tidigt i studien konstateras det att lagstiftarens syften är vaga och lämnar 

skolorna stort eget ansvar för hur undervisningen utformas. 

De frågeställningar som har valts för examensarbetet inriktar sig mot att söka förståelse 

för hur elevens valsundervisningen fungerar. Resultatet kommer inte att kunna mätas i 

siffror utan måste tolkas med ord. Därför används en kvalitativ metod som bygger på att 

tolka informanternas svar. Det finns i huvudsak finns två metoder att samla in denna 

information, enkät och intervju. I detta fall valdes intervju för att det ger möjlighet att 

förtydliga frågor och att ställa de rätta följdfrågorna. I denna situation går det att utnyttja 

den förförståelse som har byggts upp genom egen undervisning och utvecklande av 

elevens val under flera år. Denna förförståelse kan också färga tolkningar av det 

informanterna uttrycker. Därför har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats noga 

för att undanröja misstolkningar.  
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5. Resultat och analys  

Resultatet av intervjuerna presenteras med utgångspunkt från examensarbetets fråge-

ställningar. Här redovisas vad som framkommit i intervjuerna om respektive skola. 

Efter varje frågeställning redovisas analyser, dessa utgår i första hand från likheter och 

skillnader som resultatet påvisar med utgångspunkt från styrdokumentens krav och 

syften samt tidigare forskning. 

5.1.1 Hur organiseras elevens val ute på skolorna?  

Skola A 

Skola A har organiserat elevens valsundervisningen på följande sätt. En vecka på 

vardera höst- och vårterminen bryter alla elever på skolan den ordinarie undervisningen 

och genomför elevens val. På skolan finns elever i klasserna 7-9, grundsärskola 7-9 och 

förberedelseklass för nyanlända invandrare. Alla elever genomför elevens val 

tillsammans. Eleverna får några veckor före elevens valsveckorna välja mellan ett antal 

olika grupper kopplade till både ämnen och ämnesövergripande områden. Eleverna 

träffas tillsammans med ansvarig lärare 1-2 gånger (det har varit olika) före 

genomförande-veckan och planerar innehåll och genomförande. Samtliga lärare på 

skolan engageras i elevens val med utgångspunkt från hur stor tjänst de har. Då 

elevernas val inte alltid stämmer överens med lärarnas behörighet så kan en del lärare få 

fungera som  resurs i en annan grupp.   

Skolan har arbetat utifrån denna modell i ungefär fem år. Skolan gick i från traditionell 

ämnesundervisning till ett ämnesövergripande arbetssätt som omfattar alla skolans 

ämnen om än i olika grad. Rektorn är mycket nöjd med upplägget och då framförallt 

responsen från eleverna, som ofta utser elevens valsveckorna till de bästa på hela året. 

På skolan förekommer återkommande diskussioner om hur elevens val organiseras och 

vilket innehålls som erbjuds. Under åren har det förekommit teman med namn som Kost 

och hälsa, Friluftsliv, Läs en film, Skolan på nätet, mm. 

Skola B 

Skola B har bytt namn på elevens val och kallar det istället för SUT vilket är en 

förkortning för stöd- och utvecklingstid. Den förändring har skolan gjort för att 

tydligare markera vad undervisningen handlar om. Om situationen inför införandet av 

SUT beskrev rektorn situationen så här: ”…när vi gjorde förändringen så var alla 

(pedagoger) överens om att elevens val handlade om att man skulle ha kul ett par 

timmar och att de var, blev, sällan någon utveckling och verklig fördjupning av 

kunskaper” Nu ligger fokus på att eleverna ska lära sig mera inom områden kopplade 

till den ordinarie ämnesundervisningen. Det kan gälla att arbeta extra med något som 

eleven har svårt med eller att nå en högre nivå i ett ämne som eleven har intresse för. 
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Skolan anordnar varje vecka ett arbetstillfälle som är 80 minuter långt. Ibland 

kombineras två ämnen till två 40-minuters pass.  Tiden är gemensam för alla eleverna 

på högstadiet och grupperna består av elever ur flera årskurser. 

Vilka grupper som erbjuds avgörs av rektorn med utgångspunkt från de resurser som 

finns att tillgå och vad eleverna förväntas välja. I vissa ämnen är det svårt att skapa 

återkommande grupper då det inte finns någon lärarresurs på skolan som kan ta hand 

om undervisningsgruppen. Det skulle t.ex. kunna vara så att det bara finns en bildlärare 

och att den har så mycket undervisning att det inte gick att pressa in mer i tjänsten.  

Rektorn gör på våren en tjänstefördelning för det kommande läsåret. Då vet rektorn 

vilka val som brukar bli aktuella och skapar möjligheter erbjuda undervisning i dessa 

ämnen. Varje termin är uppdelad i två perioder och varje elev väljer för en period i 

taget. På så vis kan en elev välja att fördjupa sig i två ämnen under varje termin. Vissa 

ämnen är mer populära. Om en elev inte får plats i en önskad grupp under en period så 

brukar den garanteras att få plats i nästa period. Alla ämnen erbjuds inte vid varje 

tillfälle men rektorn försöker skapa ett allsidigt urval över läsårets fyra perioder.  

Skolan har arbetat enligt denna modell i ungefär fem år. Under åren som har gått har 

skolan varierat längden på perioderna och vilka grupper som erbjuds. Skolan har 

beviljade extra resurser för att kunna anordna elevens valsgrupper inom kulturområdet 

men det är svårt att utnyttja denna möjlighet då det är svårt att anställa kompetent 

personal under så begränsade premisser. Rektorn är nöjd med modellen och namnbytet. 

Det har medfört att eleverna söker sig till ämnen som tidigare ofta inte ledde till någon 

grupp. Ett exempel på detta är matematik som nu ofta har det största antalet elever. I 

samband med införandet av modellen var det stora diskussioner på skolan. Med tiden 

har det mattats och gäller främst vilka val som erbjuds i olika perioder. Den egna 

kritiken rör sig mest om kopplingen mellan undervisningen och bedömningen i ämnena. 

Eleverna får inte riktigt ”betalt” för insatserna och framstegen som de gör under elevens 

valstiden. Rektorn önskar också att ”bredden” på valen kunde ökas. Med det menar 

rektorn att varje period skulle innehålla fler valmöjligheter.  

Skola C 

Skola C har delat elevens val i två delar. Varje vecka har eleverna två arbetspass. Ett 

med i huvudsak teoretiska studier och ett med i huvudsak praktiskt/estetiskt arbete som 

kallas inriktningstid. Den del som kallas elevens val är 60 minuter per vecka och 

inriktningstiden är 75 minuter per vecka. En del av denna tid utgörs av skolans val. 

Skolan har valt att ha två profiler, estetisk samt idrott och hälsa. Inriktningstiden är en 

del av hur skolan profilerar sig. 

Det som på schemat kallas elevens val är uppdelat i två arbetspass per vecka. Halva 

skolan har undervisning vid det tillfället och andra halvan vid det andra tillfället. 

Undervisningen är åldersintegrerad. Eleverna träffar sin handledare en kort stund på 
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måndagen och bestämmer då vad de vill arbeta med för ämne. På elevens valstiden 

arbetar eleverna med att förstärka sina kunskaper i ett ämne som de har svårt för eller att 

förbättra sig för att kunna nå högre betyg. Eleverna fördelas på de olika grupperna 

utifrån sina val och vilka lärare som finns tillgängliga. Valet gäller bara en eller några få 

veckor. Varje måndag har eleverna möjlighet att välja igen. Alla lärare är inte delaktiga 

i elevens val utan det beror på hur mycket annan undervisning läraren har. Om elever 

väljer ett ämne där det inte finns tjänstefördelad tid brukar lärarna gå in solidariskt och 

hjälpa varandra för att eleverna ska få de val de önskar.  

Inriktningstiden är uppdelad på perioder som är ungefär nio veckor långa. Eleverna får 

göra ett val två gånger per termin och all undervisning är inriktad på estetisk eller 

idrottslig verksamhet. Under inriktningstiden får eleverna fördjupa eller bredda sina 

kunskaper inom det område de har valt. Det är undervisning i ämnena som ligger 

utanför det ordinarie kursinnehållet.  

Skolan har arbetat på detta sätt i flera år. Rektorn ”ärvde” organisationen av sin 

företrädare. Elevens val är en del i skolans sätt att driva sin profil. Personalens 

diskussioner om elevens val handlar mest om organisation, vem som ska undervisa vad 

och när. Den egna kritiken gentemot elevens val rör sig mest om att möjligheterna till 

fördjupning inom de teoretiska ämnena är begränsad. Undervisningen handlar mer om 

handledning till elever som är i behov av stöd.  

5.1.2 Analys av hur skolorna organiserar elevens val 

Lagstiftarens krav är att eleverna ska kunna bredda och fördjupa sina kunskaper. Det får 

eleverna göra på alla tre skolorna. Rektorn för skola B upplever själv att skolan skulle 

kunna förbättras på denna punkt, men säger också att det är svårt att på en liten skola 

erbjuda eleverna helt fria val på grund av kostnader. Rektor för skola C säger att det 

skulle kunna bli mer fördjupning för eleverna. Rektor på skola A är nöjd med både 

bredd och djup. Elevens valsundervisningen på skola B och C fungerar till stor del som 

ett stöd för elever som har svårigheter eller har halkat efter. På skola A är denna 

funktion inte så tydlig. Här finns en möjlighet att under elevens valstiden jobba med 

brister eller rester men då ska det finnas tydliga mål och instruktioner medskickat från 

ordinarie lärare.  

Sett till lagstiftarens syfte med undervisningen så ser det lite annorlunda ut. Med 

utgångspunkt från de allmänna skrivningar som finns i både Lpo 94 och Lgr 11 om 

skolans uppdrag så ska skolan ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och själv-

förtroende samt vilja att lösa egna problem”. I förarbetet vid införandet av ämnet 

elevens vals betonas just dessa förmågor.  

Skola A satsar på denna bit både vid skapandet av valalternativ för eleverna och vid 

genomförandet av elevens val. Flera av de arbetsområden som eleverna har att välja 

mellan har sin utgångspunkt i elevernas önskemål snarare än ämnena. De lyckas 
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genomföra detta genom att arbeta ämnesövergripande och medvetet söka kopplingar till 

kursplanerna. Att koncentrera undervisningen till enskilda veckor och låta under-

visningen utgöra separata ämnesområden med egna planeringar öppnar också upp 

möjligheter att arbeta friare. Detta ligger i linje med den forskning som redovisas i 

teorianknytningen om både elevinflytande, motivation och entreprenöriellt lärande. 

Skola B har valt att låta fokus ligga på kursplanernas kunskapskrav och elevernas 

förmåga att ta eget ansvar. Eleverna gör i huvudsak mer av det som de brukar använda 

skoldagen till. Skola C har en blandning av det två tidigare alternativen. I den teoretiska 

delen av undervisningen liknar den skola B, eleverna förstärker sin utveckling i den 

ordinarie undervisningen. I den praktiska delen erbjuds istället möjlighet att få arbeta 

mer kreativt. Skolan har också valt att lägga mer tid på elevens val och inriktningstiden 

än den lagstadgade elevens valstiden.  

5.2.1 Hur kopplas undervisningen i elevens val till läroplanen och 

kursplanens kunskapskrav? 

Skola A gör pedagogiska planeringar till varje arbetsområde i elevens val. I vissa falla 

handlar de pedagogiska planeringarna om ett ämne där kunskapskrav och bedömnings-

grunder anges. I andra fall rör det sig om ett eller flera kunskapskrav från flera ämnen. 

Dessa arbetsområden kräver en god samplanering. De pedagogiska planeringarna 

presenteras för eleverna både i samband med valet och i undervisningen. Arbetsom-

rådena avslutas med någon form av slutuppgift där elevernas insats bedöms. Dessa 

lämnas sedan till undervisande lärare. Se bilaga 2. 

På skola B men rektorn att de inte behöver några särskilda planeringar för elevens val. 

”i och med att de väljer så ämnesbundet så blir det automatiskt kopplat till 

kunskapskraven” Det finns inte heller några särskilda rutiner för hur undervisningen ska 

bedrivas. ”Det blir ju mer som handledning.” Den enskilde läraren får handleda varje 

elev med att nå längre i det ämne som eleven har valt.  Ofta arbetar eleverna vidare med 

de arbetsuppgifter som de jobbar med under ordinarie arbetstid. Skolan är inte så stor så 

chansen är god att eleven har sin ordinarie lärare i ämnet även på elevens val. Det 

underlättar kommunikationen kring vilka mål och kunskapskrav eleven ska arbeta med. 

Undervisningen beskrivs bäst som stödundervisning på olika nivåer. Då läraren 

samtidigt undervisar elever på vitt skild nivåer och i olika årskurser försvårar det 

gemensamma genomgångar av mål och kunskapskrav. Bedömningar görs inte så ofta 

utan det lämnas till den ordinarie undervisningen men eftersom sannolikheten är stor att 

eleven har sin ordinarie lärare så kan bedömningen ske på samma sätt som i den vanliga 

undervisningen. Hur tydlig koppling under-visningen har till styrdokumenten är 

beroende av hur det fungerar i den ordinarie undervisningen samt hur bra 

kommunikationen mellan lärarna är. Rektorn säger själv att detta är något som kan 

förbättras. 
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Undervisningen på skola C är uppdelade i två delar. I undervisningen som bedrivs på 

inriktningstid arbetar eleverna med särskilda arbetsområden. Trots att undervisningen är 

planerad med genomgångar och styrda arbetsuppgifter som i alla andra ämnen så saknas 

pedagogiska planeringar. Eftersom arbetsområdena fokuserar på projekt där eleverna är 

delaktiga från början till slut så blir det naturliga inslag av planering och utvärdering i 

undervisningen.  

När det gäller det teoretiska elevens val så liknar undervisningen den i skola B. ” I och 

med att de väljer så ämnesbundet, så blir det automatiskt kopplat till kunskapskraven (i 

varje enskilt ämne)”. Eleverna arbetar vidare med sina ordinarie uppgifter eller 

extraupggifter. Hur bra kopplingen till styrdokumenten blir styrs av hur väl det fungerar 

i den ordinarie undervisningen.  Arbetslagen delar på ansvaret för undervisningen. 

Arbetslag A och B har elevens val ihop för sig och C och D är ihop för sig. Detta gör att 

chanserna att eleven träffar sin ordinarie lärare är större än om hela skolan samarbetade. 

De korta planeringshorisonterna, med en eller några få veckor, gör också att eleven har 

lättare att vara uppdaterad på vad den ska arbeta med.   

5.2.2 Analys av hur skolorna kopplar undervisningen i elevens val till 

styrdokumenten 

All undervisning i skolan förutsätts enligt lagen utgå från läro- och kursplanen. Det sker 

i samtliga tre skolor som ingår i undersökningen men kopplingarna blir olika tydliga 

och det beror på vilket upplägg av undervisningen skolorna har. 

I de fall där undervisningen sker i form av särskilda arbetsområden blir kopplingen 

tydligare. Eleverna har en gemensam undervisning och alla eleverna i gruppen jobbar 

mot samma mål (om än på olika nivå och ibland med olika metod). Läraren kan gå 

igenom och återkomma till den pedagogiska planeringen gemensamt.  

I de fall där undervisningen fungerar som en stödjande funktion arbetar eleverna 

individuellt vidare enligt de pedagogiska planeringar de har i sin ordinarie undervisning. 

Kopplingen riskerar i detta fall bli mindre tydlig. Läraren undervisar en grupp där alla 

elever jobbar på olika nivå och med olika delar av undervisningen. Läraren har svårt att 

genomföra en planerad undervisning med gemensamma genomgångar av pedagogiska 

planeringar och uppgifter.     

När det gäller de undersökta skolorna så förekommer den första varianten med särskilda 

arbetsområden på skola A och i den praktiskt/estetiska delen på skola C. Den andra 

varianten används i hela elevens valsundervisningen på skola B och i undervisningen av 

de teoretiska ämnena i skola C.  
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5.3.1 Vilka möjligheter har eleverna att göra fria och välgrundade val i 

elevens val 

I läroplanen betonas vikten av att eleverna i skolan har inflytande över utbildningen. De 

ska också stimuleras att ta ansvar och vara delaktiga i vidareutvecklandet av utbild-

ningen. En del av inflytandet kommer i form av att eleverna får välja i elevens val. En 

förutsättning för valfrihet är att det finns flera alternativ att välja på. Alternativen 

behöver också ha en spridning så att valen inte blir för lika. Ytterligare en viktig faktor 

är att eleverna är medvetna om vad valen innebär. Därför är informationen i samband 

med valen viktig. Valen bör också inte komma för sällan. Då elevens värld är i ständig 

förändring.    

Skola A 

På skola A koncentreras all undervisning till två intensiva perioder. Eleverna väljer 

inför varje period och de får ange flera alternativ. Eleverna har också fått lämna förslag 

på valalternativ. Efter att förslagen har kommit in bearbetar lärarna förslagen och gör 

pedagogiska planeringar. Förslag som lärarna inte kan koppla mot undervisningsmål 

och kursplanekrav leder inte fram till valbara alternativ. Valen går till på så vis att 

eleven får läsa om varje alternativ på affischer som finns uppsatta på skolans kafeteria. 

Affischen är en förstoring av den pedagogiska planeringen. Eleverna är inte garanterade 

val men det är ett fåtal elever som inte får sitt val. Det beror i så fall på att intresset för 

valet är så litet att någon undervisningsgrupp inte kan bildas. Om många elever väljer 

samma val så flyttas pedagoger runt så att gruppen kan utökas. Vissa val är svåra att 

utöka på grund av utrymmesskäl. I trä- och metallslöjdsalen är det t.ex. svårt att vara 

fler än 16 elever. Rektorn upplever själv att informationen runt valen kan förbättras. 

Pedagogerna behöver förtydliga för eleverna vad de olika valen står för.   

Skola B 

På skola B väljer eleverna mellan ett antal val som erbjuds i perioder. Det är två 

perioder per termin och eleverna väljer om inför varje period. Rektorn har fastställt 

valen med utgångspunkt från vad eleverna brukar välja och vilken lärarresurs som finns 

att tillgå. Valen sker på en blankett och eleverna väljer flera alternativ. Eleverna 

garanteras inte sitt val i varje period. Om en elev inte får sitt val en period så har den 

förtur inför nästa period. Det är inte säkert att eleverna utnyttjar sin förtur trots att en 

period är ganska kort. Rektorn menar att det beror på att det händer mycket i elevens liv 

och elevens perspektiv förändras. Rektorn menar också att förtursarrangemangen inte 

får så stor betydelse för att de allra flesta får sitt önskade val från början. Storleken på 

grupperna varierar och det finns ingen given minsta gruppstorlek utan det beror på hur 

det ser ut i de olika grupperna. SUT:en tjänstefördelas på ett visst antal lärare och om 

ingen annan grupp blir större än att läraren själv kan ta hand om den så kan mycket små 

gruppstorlekar beviljas.  
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Skolan gör inget extra för att marknadsföra olika alternativ i samband med valen men 

försöker påverka enskilda elever att göra vissa val med tanke på vad som är bäst för 

dem. Rektorn betonar flera gånger under intervjun att skolan vill få eleverna att välja 

beslut som ger bäst utbyte för dem. Den personliga utvecklingen och förmågan att ta 

ansvarsfulla beslut är en viktig del i valprocessen.   

Eftersom eleverna jobbar vidare med de planeringar och mål som de arbetar med i den 

ordinarie undervisningen så känner eleverna ganska väl till valens innebörd. Rektorn 

upplever att valmöjligheterna kan breddas ytterligare och att det som hindrar är svårig-

heter att på en liten skola jämka samman pedagogernas tjänstevillkor med behoven.  

Skola C 

Eftersom skola C har två olika elevens val så har de också två valprocesser. Den 

teoretiska delen av ämnet väljs i korta intervaller på en till några få veckor. Valen görs 

samma vecka som undervisningen äger rum. Eleverna erbjuds att välja ett ämne att 

arbeta med utifrån vilka lärare som finns tillgängliga. Om en elev vill arbeta i ett ämne 

som är obemannat brukar lärarna hjälpa varandra solidariskt. Det finns ingen lägre gräns 

för hur liten en grupp kan bli. Ibland kan två ämnen, som naturorienterade ämnen och 

matematik, slås ihop om det bara är några få som har gjort ett val. Den större gruppen 

får då två pedagoger som delar på ett större antal elever. Det finns ingen särskild 

blankett utan eleven meddelar bara sin handledare vad den vill arbeta med i samband 

med handledartiden på måndagen. Eleverna arbetar oftast med uppgifter som är 

kopplade till den ordinarie undervisningen och någon vidare information om vad de 

olika valen innehåller meddelas inte samband med valen.  

Den praktiskt/estetiska delen av elevens val väljs i perioder om ungefär nio veckor. 

Eleverna får information om vilka alternativ de kan välja mellan. De finns beskrivna på 

en blankett som har en syftestext som talar om vilka förmågor eleverna får utveckla 

samt en del om vad eleverna kommer att arbeta med. Detta sker i samband med 

handledartid. Eleverna får göra första-, andra- och tredjehandsval. Se Bilaga 3. 

5.3.2 Analys av elevernas möjlighet att göra fria och välgrundade val i 

elevens val 

Samtliga skolor är mindre skolor i glesbygd vilket utgör en extra utmaning för 

personalen när det gäller att erbjuda varierade och allsidiga val till eleverna. Alla 

skolorna är medvetna om problematiken men har angripit den på lite olika sätt. All 

elevens valsundervisning i skola B och den teoretiska elevens valsundervisningen i 

skola C sker i de befintliga skolämnena. Elevernas val tillmötesgås i de allra flesta fall. 

Om detta inte är möjligt så försöker de erbjuda eleven valet en annan period. Perioderna 

är heller inte längre än max en halv termin. Detta gör att de får ett stort inflytande över 

vilket/vilka ämne/n de vill studera. Elevens valsundervisning på dessa skolor kopplas 

direkt till den ordinarie undervisningen vilket till viss del säkerställer att eleven är 

medveten om vad valet innebär. Om ämnenas mål och krav från början är diffust för 
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eleven erbjuder modellen inget förtydligande. Den praktiska delen av elevens 

valsundervisningen på skola C ligger utanför ordinarie kursinnehåll. Eleverna får välja 

mellan fördjupningar av olika delar av de praktiskt/estetiska ämnena. I detta fall får 

eleverna mer information om vad valen innebär vilket säkerställer elevernas möjlighet 

att göra välgrundade val. 

På skola A är det eleverna som ger idéerna till de val som sedan blir till val. Lärarna 

anpassar förslagen och förtydligar vad de kommer innebära. Valen är inte bundna till 

enskilda ämnen utan kan vara ämnesövergripande. I valprocessen kan eleverna läsa om 

vad valen kommer innebära. Målet är att ligga nära elevernas önskemål och att eleverna 

ska göra väl avvägda val. Eleverna tillåts delta i ett val per termin och sedan 

koncentreras all undervisning till en vecka. Även om undervisningen inte sker under 

någon lång period så blir det mycket undervisning i ett val.  

Spridningen på valen varierar om tjänstefördelningen styr vilka val som finns och det 

riskerar att hämma spridningen. Om det t.ex. bara finns en bildlärare på en skola och 

den redan har mycket undervisning i sin tjänst så minskar det elevernas möjlighet att få 

läsa bild på elevens val. 

5.4.1 Hur förhåller sig rektorernas syn på elevens val i förhållande till 

lagstiftarens? 

Skolan är en verksamhet som styrs av många regler och rektorn ska känna till dem alla. 

Vissa regler kommer rektorn i kontakt med gång på gång. Andra regler kanske inte 

tillämpas en enda gång under en hel karriär. Elevens val styrs i några av de mest 

centrala reglerna i skollagen, timplanen, men därutöver har rektorerna inte mycket stöd. 

Det finns ingen information om Lgr 11 och det är inte självklart att de syften som anges 

i förarbetena vid införandet av ämnet finns i rektorernas medvetande. Förarbetet är som 

tidigare nämnts ingen lag och det finns inga allmänna råd från skolverket som behandlar 

elevens val.    

Rektor A upplever sig ha grepp över lagstiftarens krav på elevens val. ”Det är ju 

definierat i timplanen hur mycket elevensval vi (eleverna) ska ha”. Syftet uppfattas vara 

att ”fördjupa och förbättra sig i ämnen". Rektorn ger exempel på hur elever på skolan 

under elevens val kan jobba med att nå godkänt i ett ämne eller att förbättra sina betyg. 

Detta krav och syfte upplever rektorn att skolan klarar av.  

Själv ser rektorn även andra fördelar med ämnet. Eleven får möjlighet att jobba med de 

mål och krav som finns i kursplanen men också med de sociala mål som finns i läro-

planen. Eleven får möjlighet att arbete med ”de mjuka värdena”. Rektorn uttrycker själv 

att den ”stora vinsten tycker vi är att under en veckas tid så blandar vi alla elever på 

skolan. (Elever i) olika åldrar, klasser även de som inte går i ordinarie skola i 

undervisningen och eleverna träffar på pedagoger i ett forum där de normalt sett inte 

träffar på dem”. Eleverna får engagera sig i projekt som det inte får möjlighet att jobba 
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med i den ordinarie undervisningen. Rektorn berättar livfullt om hur elever inom ramen 

för naturorienterade ämnen konstruerar ett händelseförlopp där de utnyttjar sina 

kunskaper i framförallt fysik och kemi. Kulor rullar i banor, hävstänger lyfter och 

snören brinner av. Eleverna blir djupt engagerade och som rektorn säger ”jag har stött 

på hur många elever som helst som säger att det här det är den bästa veckan på den här 

terminen.”  

Rektorn tycker själv att verksamheten fungerar bra. Samtidigt säger rektorn att eftersom 

lärarna vill göra ett bra jobb så vill de ha mer tid för att planera området och då framför-

allt tillsammans med eleverna. Det är möjligt att genomföra men det gäller också att se 

till vad man åstadkommer och vara nöjd över det man gör.  

Rektor B upplever sig ha grepp om de krav som finns på elevens val. Skolan ska 

erbjuda fördjupning i ämnen och ämnesområden. ”Målen ska gå mot kunskapskraven.” 

Det ska finnas ett brett utbud, detta för att försäkra sig om att det blir elevens val. 

Rektorn uppfattar att syftet med ämnet är att eleven själv ska få styra över en del av sin 

undervisning, innehållet skulle annars kunna ingå på annat sätt. Rektorn menar också att 

ämnet är ett arv från tiden då ”fritt valt arbete” ingick i timplanen.  

Själv anser rektorn att elevens val fyller ett gott syfte när det gäller att lära eleverna att 

ta ansvar för sin studiesituation. Eleven får själv värdera vad den behöver eller vill lägga 

mer tid på. ”Det är en vardagsfärdighet som behövs. Att kunna bedöma mitt läge just 

nu, ska jag satsa på det jag tycker är roligast och som jag är duktig på så att jag blir ännu 

bättre, ska jag lägga tiden på att bli bättre på det som jag har svårigheter i. Det är en svår 

avvägning hela livet...”  Rektorn återkommer till att verksamheten har blivit mer 

”seriös” sedan de bytte namnet på elevens val till Sut.  Elevens val präglas inte längre 

av att ”nu ska vi ha kul i två timmar” och rektorn är nöjd med att undervisningen har 

tagit denna riktning. 

På frågan om skolan lever upp till kraven från lagstiftaren så upplever rektorn att skolan 

kanske inte lever upp till kraven fullt ut. Det finns en önskan om förbättringar på ett par 

punkter. Utbudet av val kan breddas mer än idag och rektorn vill också att stödet blir 

mer distinkt, att läraren tillsammans med eleven kommer överens om några specifika 

kunskapskrav och mål att arbeta med. Detta skulle också kunna möjliggöra mer bedöm-

ning av arbetet och eleven skulle tydligare se följderna av sitt arbete. 

Rektor C upplever sig ha ett hyfsat grepp om kraven för elevens val och anger dem vara 

att ”elevens val ska erbjudas och att det ska vara fördjupning eller förstärkning för 

eleven”. Rektorn uppfattar att syftet med elevens val är att ge eleverna inflytande över 

sin egen utbildning. Rektorn tycker själv att det viktigaste syftet är fördjupning och 

upplever att undervisningen på skolan idag har en större koncentration på förstärkning. 

Undervisningen har blivit ett stöd. Detta gäller den teoretiska delen av elevens val.  
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Rektorn ser gärna en utveckling mot att i elevens valsundervisningen få möjlighet att 

läsa arbetesområden som riktar sig mot enskilda krav och förmågor i ett eller flera 

ämnen. Samtidigt betonar rektorn de positiva effekter förstärkningen har när det gäller 

att elever uppnår målen och kraven för godkända betyg. Just nu diskuteras hur skolan 

ska arbeta i framtiden och då talas det även om ett mer ämnesövergripande arbetssätt på 

skolan. Det skulle i så fall även gälla elevens val. Rektorn ser gärna en kombination av 

förstärkning och fördjupning. Det ska finnas utrymme för båda.  

5.4.2 Analys av hur rektorernas syn på elevens val förhåller sig till 

lagstiftarens 

De intervjuade i studien har inte fått någon information om vad frågorna kommer att 

handla om förutom att det rör sig om elevens val. Rektorerna har inte förberett sig på att 

svara på frågor om lagtexter. Detta innebär att svaren om lagtextens innehåll kan antas 

färgas av rektorernas allmänna uppfattning om vad elevens val är.  

Samtliga tre rektorer talar om att elevens val ska erbjuda fördjupning i skolämnena. Två 

talar om förstärkning eller förbättring av elevernas kunskaper men ingen nämner 

begreppet breddning av kunskaper. Samtliga skolor erbjuder någon form av möjlighet 

för eleverna att arbeta med brister eller något som eleven har svårigheter med. En skola 

erbjuder möjlighet att arbeta ämnesövergripande inom elevens val vilket till viss del kan 

upp-fattas som breddning av ämnena. Två av rektorerna är osäkra på om de lever upp 

till lagstiftarens krav. Distinktionen mellan krav och syften är inte tydlig hos rektorerna. 

När det gäller de vidare syftena med elevens val så varierar rektorernas syn. Samtliga 

rektorer slår vakt om elevens inflytande. En kopplar det till det egna ansvaret medan de 

två andra ser mer ett egenvärde i inflytandet. Ingen nämner att det skulle finnas ett 

särskilt syfte med att inspirera eleverna. I ett fall talas det snarare om motsatsen. 

Rektorn beskriver en utveckling där undervisningsinriktningen har gått från att ”ha kul” 

till att bli ”seriös”. Men bilden är inte ensidig. När en annan av rektorerna talar om vad 

som är bra med elevens val så lyfts det fram ett exempel där undervisningen inspirerar, 

väcker intresse, utmanar och har främjat entreprenörskap hos eleven. Samma rektor 

säger att elever ofta anger det som det bästa i skolan. Med andra ord har skolan uppfyllt 

syften som den själv inte var medveten om.  

Två av rektorerna upplever sig inte leva upp till lagstiftarens syften fullt ut. De båda 

representerar skolor där elevens valsundervisningen mest förknippas med stöd till den 

vanliga undervisningen.  Rektorerna på dessa skolor skulle vilja förbättra möjligheterna 

till fördjupning och att erbjuda ett allsidigt utbud av val. När det gäller att förbättra 

verksamheten anges annars bättre kommunikation mellan undervisande lärare och 

elevernas ämneslärare samt mer ämnesövergripande arbete.  
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6. Diskussion 

Det som lockar med ämnet elevens val är den variation i genomförande samt osäker-

heten över vad skolan gör med detta friutrymme. Redan i sökandet efter bakgrunden 

slogs jag av att det inte finns mycket skrivet om ämnet. Även styrdokumenten är mycket 

knapphändiga när det gäller ämnet. Elevens val nämns över huvudtaget inte i Lgr 11. 

Det finns inte heller några råd från skolverket. Det enda dokument där det går att finna 

information om ämnet är i skollagen. Detta leder till att undervisningen bedrivs på 

ganska skiftande sätt.   

Styrdokumenten 

Varför ges det då inte mer anvisningar från lagstiftaren angående elevens val? En 

tänkbar förklaring är att det faktiskt är så som en av rektorerna i undersökningen 

uttrycker det, att ämnet främst är ett arv från tiden med fritt valt arbete. Med det 

uppfattar jag att rektorn menar att ämnet inte har något större existensberättigande och 

att den avsatta tiden på sikt kommer att uppgå i de andra ämnena.  

Det kan också vara så att lagstiftaren avsiktligt inte har velat peka ut någon särskild 

riktning för att skolorna själva ska få definiera undervisningens innehåll. Dessa tankar 

går väl ihop med den ovilja att peka ut stoffmål som präglar Lpo 94. Det ger dock ingen 

förklaring till varför det inte förekommer något förtydligande i Lgr 11 som har ett 

uttryckligt mål att bli tydligare när det gäller att definiera centralt innehåll. Ytterligare 

en uppfattning kan vara att detta inte har varit något problem. Rektorerna ärver, 

modifierar och finslipar tidigare uppfattningar om hur elevens val ska utformas och så 

länge inte någon missbrukar friutrymmet så finns det inte heller någon anledning att 

förtydliga sig. Detta kan säkert med fördel studeras i vidare undersökningar men då 

snarare med ett fokus mot skolverket.     

Metod 

Detta examensarbete syftar till att reda ut om skolorna lever upp till lagstiftarens krav 

och syften. Det betyder att skolor är det givna undersökningsobjektet. Jag har valt att 

samla in all information om skolorna genom deras rektorer. Det skulle kunna innebära 

att jag får en förskönad bild då det är naturligt att undertrycka eller utelämna 

information som gör att verksamheten hamnar i dålig dager. Rektorerna har i 

intervjusituationerna inte visat några tecken på att dölja information utan tvärtom har de 

varit självkritiska och reflekterande. Jag har varit noggrann med att före intervjuernas 

start betona deras anonymitet vilket kan ha bidragit till deras öppenhet.   

Jag har valt att samla in informationen genom intervju. Det har gett mig möjlighet att 

förtydliga och ställa förståelsefördjupande följdfrågor. Intervjufrågorna är valda med 

utgångspunkt från den förförståelse som jag har erhållit under de år som jag själv har 

arbetat med elevens val. Jag upplever att intervjuobjekten inte har haft några svårigheter 

att förstå och besvara frågorna. Vissa frågor har visat sig inte tillföra någon användbar 
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information. Totalt sett så har alla studiens frågeställningar besvarats. Frågorna och 

intervjuerna ger svar på hur elevens val fungerar på de tre skolor som jag har undersökt. 

Jag har också fått en bild av hur rektorerna ser på elevens val. Undersökningen har 

ingen stor generaliseringsgrad. För att ge en samlad bild av hur elevens val fungerar i 

Sveriges skolor skulle det behöva ingå många fler undersökningsobjekt i studien.      

Organiseringen av elevens val på skolorna 

Agerberg konstaterar att det finns ett stort friutrymme som kan leda till stor variation i 

hur elevens val organiseras.
33

 Trots det stora friutrymmet så finns det stora likheter 

mellan skolorna. Framförallt två av skolorna utnyttjar möjligheterna att driva fler elever 

till godkända betyg med hjälp av elevens valsundervisningen. Organiseringen på dessa 

skolor kan betraktas som traditionell. Eleverna läser elevens val ett längre pass i veckan. 

Utbudet av valbara alternativ styrs till stor del av vilka resurser som finns tillgängliga i 

form av personal som är tjänstefördelad till elevens val. Den tredje skolan skiljer sig 

från de andra genom att undervisningen där bryts och eleverna läser elevens val en hel 

vecka per gång. Eftersom ingen annan undervisning bedrivs på skolan under denna 

vecka så är all personal tillgänglig för att bemanna elevens val. Detta har uppenbara 

fördelar. Dels underlättar det bemanningen men det ger också större frihet att skapa val 

utifrån elevernas önskemål. Ämneslärarna i de ämnen som eleverna väljer blir ansvariga 

och övriga assisterar. Det är också lättare att kombinera ämnen för att skapa ämnesöver-

gripande samarbeten då alla ämnen finns tillgängliga. Den stora koncentrationen av 

undervisningstid gynnar också i viss mån ett entreprenöriellt lärande på så vis att 

eleverna får möjlighet att fördjupa sig i ett arbetsområde utan att behöva avbryta arbetet 

för andra lektioner.  

Det finns även nackdelar med detta sätt att arbeta. Det kan vara svårt att genomföra 

projekt som kräver en process som tar tid. Ett exempel på detta är att genomföra en 

musikal. Det är svårt att forcera fram en sketch eller att öva in ett musikstycke på en 

begränsad tid. Detsamma kan gälla om någon vill börja ett nytt språk, vilket är ett 

exempel som finns nämnt i skolförordningen. Det är svårt att utveckla ett ordförråd eller 

nöta in fraser och regler på en begränsad tid. Likaså är det med elever som vill arbeta 

extra för att nå godkänt i ett ämne. Det blir svårt att överblicka vilka behov av hjälp en 

elev har i ett ämne för en hel termin. I dessa fall ger en lektion per vecka bättre effekt.  

Grunderna till att skolorna har organiserat sin elevens valslundervisning som de gör går 

nog att finna i sättet de bedriver undervisning i de ordinarie ämnena. Den skola som har 

elevens val koncentrerat till en hel vecka per termin har under flera år medvetet arbetat 

med att i stor utsträckning undervisa ämnesövergripande. De andra skolorna har en mer 

traditionell ämnesundervisning. Detta påverkar undervisningen i flera led och det börjar 

redan på tjänstefördelningsstadiet. Skolan med det ämnesövergripande arbetssättet är 

också den som har valt att koncentrera undervisningen till en vecka per termin. Samtliga 
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lärare är tjänstefördelade till elevens val och kan delta i undervisningen. Elevernas 

önskan och val styr vad lärarna tillsammans ska erbjuda för undervisning. De andra 

skolorna har redan i sin tjänstefördelning pekat ut vilka ämnen som ska prioriteras i 

elevens val. Valen utformas sedan utifrån det som lärarna känner bäst, sin ämnesunder-

visning. På skolan med ämnesövergripande undervisning blir lärarna vana att planera 

undervisning med utgångspunkt från helheten istället för det egna ämnet. Detta gör dem 

bättre rustade att möta önskemål från eleverna som ligger utanför eller korsar flera av de 

vanliga ämnesinriktningarna. Det blir ett större fokus på vad eleverna önskar än vad 

skolan tycker sig kunna erbjuda. Detta löper sedan som en röd tråd genom planerande 

och genomförande. Skolan med ämnesövergripande arbetssätt försöker snarare att finna 

stöd för den önskade undervisningen i styrdokumenten än att skapa en undervisning 

som passar styrdokumenten. 

De båda skolor som har en mer traditionell ämnesundervisning skiljer sig också åt när 

det gäller elevens val. Den ena skolan har satsat på att lägga undervisningen i de 

praktiska ämnena i sin profil. De har också skapat ett större tidsutrymme genom att låta 

det utgöra en del av skolans val. Alla elever måste välja något av de val som finns att 

tillgå inom det som skolan kallar inriktningstid. Undervisningen på inriktningstiden 

bygger på att locka eleverna och griper an till deras intressen. Det finns en nackdel i 

detta system. Eleverna är tvungna att inrikta sig inom något av de praktisk/estetiska val 

som finns. Vill eleven inte ha någon praktisk/estetisk undervisning alls inom elevens val 

så får den söka sig till en annan skola.  

Koppling till styrdokumenten 

Enligt skollagen ska all undervisning i skolan utgå från styrdokumenten. Kopplingen till 

styrdokumenten blir tydlig och uppenbar i de fall det görs egen en pedagogisk planering 

för elevens val. I de fall eleverna arbetar vidare med de planeringar som de har i sin 

ordinarie undervisning finns det risk att kopplingen blir sämre. Läraren får arbeta med 

flera olika planeringar samtidigt. Detta försvårar gemensamma genomgångar. Det ställs 

större krav på kommunikation mellan lärarna. Eleven får ta ett större individuellt ansvar 

för att hålla sig informerad om vad den ska arbeta med. Något som ofta tillhör 

grundproblematiken för elever i svårigheter.  

Kopplingen av undervisningen till läro- och kursplan åskådliggörs i de pedagogiska 

planeringarna. Skolorna B och C försäkrar sig om att detta sker genom att låta eleverna 

fortsätta med arbetsområden från den ordinarie undervisningen i vilka de redan har 

pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna lever i elevens valsunder-

visningen genom dialog mellan lärare och elev. Eleverna bedriver till största del 

egenstudier under handledning. Det blir inte mycket gemensam undervisning där 

eleverna får träna sina förmågor att arbeta i grupp eller att interagera i sociala 

sammanhang. En fördel med detta system är att eleverna inte behöver ha ytterligare en 

planering att arbeta efter. En nackdel är att eleven tvingas ta större individuellt ansvar 
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då läraren har svårare att följa flera olika planeringar under samma arbetspass. Koppling 

blir då inte lika tydlig. 

I skola A görs särskilda pedagogiska planeringar för varje ny grupp och vecka. 

Kopplingen blir tydlig. Eftersom lärarna snarare försöker hitta stöd för elevernas val i 

styrdokumenten än tvärtom så kan kopplingarna till styrdokumenten ibland bli fram-

tvingade.  

I skola C som har ett praktiskt val i den del som kallas inriktningstid ersätts den 

pedagogiska planeringen till viss del av information på valblanketten. Skolan hade 

likväl kunnat använda en pedagogisk planering som valblankett. Det hade blivit 

tydligare för eleverna. 

I skola B och den teoretiska delen del på skola C så fortsätter eleverna med den 

ordinarie undervisningen på elevens val. I praktiken blir det en slags handledd 

läxläsning på skoltid. I dessa fall har undervisningen kommit ganska långt ifrån de 

beskrivningar som finns i förslagen vid införandet av ämnet. Undervisningen tillvaratar 

inte elevernas speciella intressen eller stimulerar till initiativ och engagemang.     

Möjlighet att välja 

Eleverna har goda möjligheter att välja på samtliga skolor. Valen sker minst en gång per 

termin. I samband med valen ges också god information om vad valen innebär. På 

samtliga skolor finns det någon slags begränsning för hur många elever som kan finnas i 

en grupp. Detta göra att eleverna inte är garanterade sina val. Det är alltid någon som är 

lite mindre nöjd med sin placering. För att tillgodose så många elevers vilja som möjligt 

så finns det första-, andra- och tredjehandsval. Om en elev inte kommer med i en grupp 

vid ett tillfälle så har den i regel förtur vid nästa. Det vore intressant att se hur mycket 

av elevernas undervisning verkligen skiljer sig åt efter tre år? På grund av begränsade 

valalternativ och systemet med graderade val så kommer sannolikt de flesta eleverna ha 

deltagit i samma ämnen men i olika ordning. Då är valfriheten starkt begränsad. 

Rektorers syn 

Två av rektorerna är mer engagerade i elevens val. De har varit med och utformat 

respektive system. De är båda nöjda utifrån sina egna utgångspunkter. Den tredje 

rektorn har inte arbetat i sin befattning lika länge och ärvde organisationen av sin 

företrädare. Samtliga ser förbättringspunkter i sitt sätt att ordna undervisningen men 

ingen verkar vara benägen att genomföra några stora förändringar. Alla är eniga om att 

eleven ska få fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen men breddning av ämnen är 

det ingen som nämner. Jag tror att det beror på en osäkerhet över vad som menas med 

breddning. Om breddning innebär att se på ämnen ur ett vidare perspektiv kan det säkert 

förbättra möjligheterna att knyta an till elevernas intressen. Det verkar inte som att 

rektorerna har fört några resonemang kring det här. Detta är inte konstigt eftersom 
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förväntningarna på och anvisningarna för ämnet elevens val är så vaga och 

knapphändiga.  

Nya frågeställningar 

Under studiens gång har det väckts flera frågor som det vore intressant att undersöka 

men som inte ryms i detta examensarbete. Varför har inte lagstiftaren givit mer 

information om vad den vill uppnå med elevens val?  Det skulle underlätta för skolorna 

samt ge en mer likvärdig utbildning för eleverna. Varför försvann den syftestext som 

fanns i förslaget vid införandet av ämne i samband med beslutet? Varför finns det ingen 

information elevens val läroplanen? Ingen av rektorerna nämnde ordet breddning som 

finns med som ett syfte i lagtexten. Hur kommer det sig och vad står breddning för? Hur 

har lagstiftaren kommit fram till det exakta tidsutrymmet för elevens val och hur står sig 

det mot andra ämnen?     

I bakgrunden till detta examensarbete slogs det fast att elevens val utgör en betydande 

del av den totala undervisningstiden. Att inte utnyttja ämnet elevens vals unika 

möjligheter att bidra till stimulans av elevernas lärande är ett stort slöseri. Därför bör 

skolorna starkt fundera över hur de organiserar sin undervisning. Är ämnet elevens val 

utformat på ett sätt som ger eleverna bra möjlighet att välja? Erbjuder skolan sådana val 

som stimulerar eleverna? och Bidrar undervisningen till att höja studiemotivationen?   
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 Bilaga A 

 

Timplan för grundskolan 

 

Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen och 

ämnesgrupper totalt 

 

Ämnen 

Bild  230 

Hem- och konsumentkunskap  118 

Idrott och hälsa  500 

Musik  230 

Slöjd  330 

Svenska eller svenska som andraspråk  1 490 

Engelska 480 

Matematik  900 

Geografi  885 

Historia 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

Biologi  800 

Fysik 

Kemi 

Teknik 

Språkval  320 

Elevens val  382 

Totalt garanterat antal timmar  6 665 

Därav skolans val  600 

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne 

eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. 
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 Bilaga B 

 

Pedagogisk Planering 

Hur ska det här sluta? 
 

Termin: Vt år 8 Fysik, Slöjd, Teknik 

______________________________________________________________________________________________ 

Period 

v. 21 

Inledning 

Hur ska det här sluta? 

http://www.youtube.com/watch?v=dFWHbRApS3c 

Hur kan man lära sig fysik, teknik, slöjd, ingenjörs-tänkande och lite matematik på ett väldigt roligt 

sätt? Här får du använda dis av problemlösning, olika tekniska lösningar, egna modeller och skisser 

och överföra krafter mellan olika manicker. 

Kursplanens syftestext 

Tillverka, bearbeta, tänka, argumentera, resonera, beskriva, förklara, utveckla, överväga, utforska, 

experimentera, analysera, kretivitet, funktion, nyfikenhet, intresse, valsituationer, energi, teknik, kraft, 

begrepp, teorier, idéer, lösningar, resultat, material, utmaningar, begripligt, logiskt, praktiskt, innovativt, 

manuellt, tekniskt. 

Mål till eleven 

Att tillsammans inom den lilla och den stora gruppen konsturera en ”orsakskedja” där man överför kraft 

på olika sätt. Idetta arbete finns flera kunskapskrav att nå, i främst fysik, teknik och slöjd. 

Bl.a. innebär det här ett undersökande arbete på ett humoristiskt, otraditionellt och inspirerande sätt 

genom: 

 att arbeta med metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra samt hitta 

strategier för problemlösning. 

 att hitta tekniska lösningar för rörelseförändringar, dvs. överföring och kontroll av kraft och rörelse 

 att försöka hitta förslag till lösningar, konstruktion och utprövning och hur faserna i 

arbetsprocessen samverkar. 

Vi kommer att bedöma 

 Din förmåga att lösa problem, dvs. förverkliga dina kreativa idéer och att resonera om varför 

eller varför de inte fungerar. 

 Din förmåga att förklara och beskriva hur energi omvandlas och hur krafter överförs, t.ex. 

hävstångsprincipen. 

I undervisningen kommer vi att arbeta med 

Manicker, mojänger, grunkor, prylar, mackapärer, don och andra apparater. 

Slutuppgift 

Att inom gruppen skapa en ”orsakskedja” som kanske kan länkas ihop tillsammans med andras kedjor till 

en enda. 
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  Bilaga C 

 

Inriktning XXX skola 
hösten 2013 
 

I höst blir det två inriktningsperioder. Den första från V34-41. Den andra från V42-50. 

 

 

Eleverna väljer inriktning för en period åt gången. Handledarna ska se till att alla 

deras elever har valt inriktning till första perioden nu på tisdag, då vi 

inriktningslärare redan på eftermiddagen sätter ihop grupperna. Eleverna gör både ett 

första och ett andrahandsval på klasslistan som ni handledare själva skriver ut. 

 

Lämna listorna med elevernas val i XXX Fack 

 

Obs! Inga byten görs efter att de blivit placerade i sina grupper. Blir det ändå 

komplikationer kommer ni handledare till oss för en lösning. 

 

Idrott och hälsa 
För år 7,8 & 9 

 

Ledarskap 

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom idrott och hälsa. Framför allt får du 

utveckla ditt ledarskap parvis eller i mindre grupp. Du får också träna dina tekniska och 

taktiska förmågor samt fungera som domare och funktionär. Ambitionen är att kunna 

utvecklas inom olika slags lagspel för att som avslutning på terminen kunna möta andra 

skolor i turneringsspel. 

 

Lärare är XXX 

 

 

Inriktning år 7 och 9 ”Individuell Idrott” 

I denna inriktning utgår du från dig själv och dina egna intressen för idrott och hälsa. Du 

får möjlighet att göra ett eget träningsschema, träna i grupp, komma igång med din egen 

träning eller fördjupa dig i ämnet idrott och hälsa t. ex. friluftsliv, friidrott, styrketräning 

etc. 

Inriktningen bygger på eget ansvar där du själv, eller tillsammans med andra, planerar 

och genomför era aktiviteter med stöd av inriktningslärarna. För det mesta kommer 

lektionerna bedrivas utomhus eftersom bollspelsgruppen har idrottshallen. 

Vi som ansvarar för denna inriktning är: 

XXX År 9 

XXX År 7 

OBS! All träning bedrivs i skolans närområde. 

Vid frågor eller önskemål: Ta kontakt med oss. 
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Inriktning ishockey 

År 7, 8 och 9 

  

Träning på isen i XXX-hallen med XXX som ansvarig tränare. 

De tillfällen då det inte finns is blir det försäsongsträning med XXX. 

 

Hem – och konsumentkunskap år 7, 8, 9 

Här får du möjlighet att fördjupa dig inom hem – och konsumentkunskap. Vi kommer 

att planera och tillaga måltider med extra fokus på något/några av följande område; 

hälsa, miljö, ekonomi och/eller olika matkulturer. Fokusområdet/-områdena kommer vi 

i gruppen att välja tillsammans.   

Lärare: XXX 

 

Skapande med XXX 

År  7,   Skapande verksamhet i framför allt trä, vi gör olika typer av 

            ”konst” och modeller  mm. Ute verksamhet kan förekomma. 

            Plats : träslöjden. Max 15pl 

 

År 8,   Tillsammans skapar vi i trä, utsmyckningar , modeller osv. 

            Ibland lämnar vi salen och är ute ! Plats:  träslöjden. Max 15pl. 

        

År 9.   Praktiskt arbete, vi bygger vidare på vindskydd och annat 

           på lägerplatsen. I huvudsak ute, slöjdsalen ibland,studiebesök kan 

           kan det också bli några gånger. Samling utanför  ”XXX-huset” ! 

           Max 15pl. 

 

    

Bild 

för år 7, 8 & 9 

 

Bilden riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att skapa bilder och skulpturer. Vi 

kommer t ex att arbeta med teckning, måleri, foto, lera och eventuellt också screentryck 

och film. 

 

Ni kommer att få olika bilduppdrag och vi kommer att arbeta både enskilt och i grupper. 
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Det kommer också att finnas möjlighet till egna bildprojekt. Gemensamma projekt kan  

t ex vara att smycka korridorerna med olika verk och utställningar i bibliotek och 

matsal. 

 

Lärare är XXX 

 

Textilslöjd 

För år 8 & 9 

Väljer du textilslöjd får du möjlighet att fördjupa dig att utveckla din estiska förmåga. 

Du har möjlighet att välja vilket hantverksområde du vill fördjupa dig i. Du väljer själv 

tekniker, material färg och form som du vill arbeta med. 

Du ska tycka det är roligt med design (egna idéer).  

Lärare är XXX 

 

Musik 

För år 7, 8 & 9 

 

Ensemblespel för dig som vill fördjupa dina kunskaper på ett instrument eller i sång och 

få möjlighet att spela och sjunga tillsammans med andra. 

 

Ni blir indelade i olika grupper och får spela musik som vi väljer tillsammans, gärna 

även efter egna önskemål. 

 

Du utvecklar din förmåga att planera, ta ansvar och samarbeta kring en musikalisk 

process. Du får också möjlighet att utveckla ditt musikintresse. 

 

Lärare är XXX 

 

 


