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Förord 

Den utvärdering av pilotprojektet ANDT
1
 på schemat – En satsning för ökad kunskap och 

minskad ANDT-användning i Dalarna som redovisas i den här rapporten har genomförts 

på uppdrag av Borlänge kommun och Länsstyrelsen Dalarna. Syftet har varit att utvärdera 

hur projektet genomförts och vilka erfarenheter som kan dras av detta, men även att 

kunna ta tillvara på dessa erfarenheter för att utveckla det kursmaterial som tagits fram av 

en arbetsgrupp, bestående av representanter från Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge 

kommun, i form av en lärarhandledning och annat stödmaterial.  

 

Vi vill i det sammanhanget passa på att tacka elever och lärare som lät oss vara med på 

deras lektioner och observera, lärare som lät sig intervjuas och elever som besvarade frå-

gor i en enkät. 

 

Falun i juni 2014 

 

Ina von Schantz Lundgren     Mats Lundgren 

Fil. dr./lektor i pedagogik   Fil.dr./docent i sociologi, lektor i pedagogik 

 

                                                 
1
 ANDT= alkohol, narkotika, droger och tobak. 
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Sammanfattning  
Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun startade höstterminen 2013 pilotprojektet 

ANDT på schemat – En satsning för ökad kunskap och minskad ANDT-användning i Da-

larna. Förutom att syftet var att eleverna skulle få möjlighet att förbättra sina kunskaper 

om temat ANDT skulle undervisningen även bidra till att utveckla elevernas kritiska tän-

kande och förmåga att reflektera över sina värderingar och attityder. Eleverna skulle 

också ges möjligheter att utveckla sina förmågor att söka information via internet, kritiskt 

granska källor, träna att arbeta i projektform samt skriva en projektrapport.  

 

Syftet med utvärderingen är att beskriva och tolka på vilka sätt ett nyutvecklat kurs-

material för att undervisa om ANDT-frågor uppfattas fungera i praktiken. Följande fråge-

ställningar formuleras med utgångspunkt i detta: Hur uppfattar de medverkande lärarna 

och eleverna att pilotprojektet ANDT på schemat fungerade avseende att: 

 

a) utveckla elevernas kunskaper om ANDT-frågor 

b)  påverka elevernas motivation och intresse för ökad kunskap inom ANDT-

området 

c) påverka elevernas värderingar och attityder inom ANDT-området 

d) utveckla elevernas förmågor att söka information på internet och att kritiskt 

granska källor 

e) utveckla elevernas förmågor att arbeta projektinriktat i grupper samt att skriva en 

projektrapport 

 

Data har samlats in genom enkätundersökning till de elever som deltog i pilotprojektet, 

genom intervjuer med lärarna, observationer vid klassrumsbesök och de rapporter som 

eleverna producerade under projekttiden.  

 

Resultatet redovisas tematiserat och följer de tre faser som undervisningen i ANDT på 

schemat byggdes upp runt, d.v.s. startblock, resa och målgång. Erfarenheterna från pro-

jektet visar bl.a. att en majoritet av eleverna svarade att de fick tillräcklig information 

både om ämnesinnehåll och att de förstod hur arbetet skulle genomföras. Alla elever var 

dock inte med ”på tåget”. Det var cirka 15 procent av eleverna som ansåg att de inte hade 

fått en bra introduktion till temat, men framför allt var det drygt 20 procent av flickorna 

och nästan 30 procent av pojkarna som uppgav att de inte fått tydliga instruktioner till hur 

arbetet skulle genomföras. Under arbetets gång var det sedan cirka 15 procent av eleverna 

som uppgav att arbetet i deras grupp inte fungerade och drygt 15 procent av flickorna och 

drygt 20 procent av pojkarna som svarade att alla i deras grupp inte medverkade i arbetet. 

En relativt liten andel (knappt 10 %) ansåg att de inte fick det stöd och hjälp i arbetet som 

de behövde. Det var även relativt många som tyckte att det inte var lika givande att arbeta 

projektinriktat i grupper som det är med ”vanlig” undervisning, 17 procent av flickorna 

och 24 procent av pojkarna. Dessa elever tycker inte heller att det var vare sig ett roligt, 

intressant eller meningsfullt sätt att arbeta på. En överväldigande majoritet av eleverna 

upplever ändå att deras kunskaper om ANDT-frågor hade förbättrats. I det avseendet 
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framstår det sätt som att undervisningen genomförts på som att det har fungerat väl, lik-

som att eleverna har utvecklat sin förmåga att söka information och värdera källor på 

internet. Många av eleverna säger också att de utvecklat sin förmåga att skriva en projekt-

rapport. Däremot förefaller det vanskligt att veta något mer bestämt om hur elevernas 

attityder och värderingar påverkats. En positiv tolkning kan dock vara att många elever 

fått upp ögonen för det riskfyllda med att nyttja alkohol, narkotika, dopning och tobak 

och därför också i en del avseenden omprövat sina tidigare ståndpunkter.  

 

Resultatet av projektet visar att det verkar finnas en potential för utveckling av start-

blocket, framför allt genom att lägga mer tid på introduktionen av ämnesinnehållet och att 

ge mer utrymme åt att beskriva hur arbetet är tänkt att genomföras. Det verkar också fin-

nas en förbättringspotential genom att erbjuda eleverna hjälp och stöd under hela proces-

sen och att lärarna är uppmärksamma på hur samarbetet i grupperna fungerar. Det fram-

står som att lärarens roll som ledare för arbetsprocessen än mer behöver sättas i centrum. 

 

Resultatet kan sammanfattas som att en överväldigande majoritet av eleverna upplever att 

deras kunskaper om ANDT-frågor förbättrats. I det avseendet framstår det sätt som att 

undervisningen genomförts på som att det har fungerat väl. När det däremot gäller ele-

vernas intresse för att arbeta med ämnesövergripande projektarbete i gruppform är bilden 

mera splittrad. Det är visserligen en klar majoritet av eleverna som anger att detta sätt att 

arbeta både är roligt, intressant och meningsfullt och att de kan rekommendera andra ele-

ver att arbeta på detta sätt. Mot detta står att runt 20 procent av eleverna säger att de inte 

alls uppskattar denna arbetsform. Detta skapar svårigheter om målet är att alla elever ska 

vara delaktiga i undervisningen. Å andra sidan förefaller det sannolikt att även när andra 

undervisningsformer används så attraheras inte heller då alla elever. En slutsats i det av-

seendet är att det, trots att alla elever inte uppskattar detta sätt att arbeta, mycket som talar 

för att detta sätt att undervisa framstår som värt att utveckla vidare. 
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INTRODUKTION  
I regeringens proposition: ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken” redogörs för hur bättre förutsättningar för styrning och samordning ska 

kunna ske inom det som benämns som den nationella ANDT-politiken. Skolan anges i 

det sammanhanget som ett prioriterat område.  

 

Skolframgång och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer för barns och ungdomars 

hälsa. Genom en hälsofrämjande skolutveckling kan skolorna arbeta långsiktigt med 

ANDT-prevention. (Prop. 2010/11:47, s 40) 

 

Grund- och gymnasieskolor ges mot denna bakgrund möjlighet att ta del av insatser med 

avsikt att utveckla undervisning inom ANDT-området. I det här sammanhanget framhålls 

betydelsen av att de satsningar som görs har som utgångspunkt att fungera förebyggande 

och vila på forskning och beprövad erfarenhet (Prop. 2010/11:47, s 40). Skolverket har 

regeringens uppdrag att stödja generell skolutveckling och undervisningen i ANDT (Re-

geringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012, s 

28). I ”Redovisning av uppdrag om lägesrapport avseende verksamheten inom området 

alkohol-, narkotika-, dopnings och tobaksområdet” (Skolverket, 2012, s 3) beskrivs att 

rektorer ger uttryck för svårigheter att ”integrera ANDT i ämnena”. Anledningar som 

anges är bl.a. tidsbrist och det faktum att det är komplicerat att i den ordinarie undervis-

ningen inordna de ämnesövergripande områden som ANDT spänner över. I Skolverkets 

redovisning lyfts också fram att hur väl arbetet med integrering lyckas är beroende av 

enskilda lärares intresse. En del lärare känner också osäkerhet kring sin egen kompetens 

avseende faktakunskap inom ANDT-områdena. 

 

I Borlänge kommun antog kommunfullmäktige 2012 ett folkhälsopolitiskt program. 

Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun startade som ett resultat av detta hösttermi-

nen 2013 ett pilotprojekt med titeln: ANDT på schemat – En satsning för ökad kunskap 

och minskad ANDT-användning i Dalarna
2
. Ett pilotprojekt kan användas som ett sätt att 

utveckla nya former för att undervisa om ANDT-frågor som inte provats tidigare. Föru-

tom att syftet med pilotprojektet är att eleverna ska få möjlighet att förbättra sina kun-

skaper om ANDT-frågor ska undervisningen även bidra till att utveckla elevernas kritiska 

tänkande och förmåga att reflektera över sina värderingar och attityder. Pilotprojektet kan 

emellertid sägas ha pedagogiska syften som går bortom detta genom att eleverna även ska 

ges möjligheter att utveckla sina förmågor att söka information via internet och att kritiskt 

granska källor samt även att träna att arbeta i projektform och att skriva en projektrapport. 

Projektrapporten syftar till att ge eleverna möjlighet att ”undersöka, fundera, reflektera, 

värdera och ta ställning” (Lärarhandledning för projektet ANDT på schemat
3
, odaterad, s 

5). 

  

                                                 
2
 Fortsättningsvis benämns projektet som ANDT på schemat. 

3
 Fortsättningsvis benämnt som Lärarhandledning. 
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Utvärderinges syfte 

Syftet med utvärderingen av pilotprojektet ANDT på schemat sker ur ett såväl pedago-

giskt som utbildningssociologiskt perspektiv och är att beskriva och tolka på vilka sätt ett 

nyutvecklat kursmaterial för att undervisa om ANDT-frågor fungerar i praktiken. Föl-

jande frågeställningar formuleras med utgångspunkt i detta: Hur uppfattar de medver-

kande lärarna och eleverna att pilotprojektet ANDT på schemat fungerade avseende att: 

 

a)  utveckla elevernas kunskaper om ANDT-frågor 

b) påverka elevernas motivation och intresse för ökad kunskap inom ANDT-området 

c)  påverka elevernas värderingar och attityder inom ANDT-området 

d)  utveckla elevernas förmågor att söka information på internet och att kritiskt 

granska källor 

e)  utveckla elevernas förmågor att arbeta projektinriktat i grupper samt att skriva en 

projektrapport 

 

Med utgångspunkt i vad utvärderingen visar är ett ytterligare syfte att lyfta fram vad de 

involverade aktörerna uppfattade som problematiska moment och som skulle kunna be-

höva förändras för att ge en bättre fungerande undervisning, såväl som att lyfta fram vad 

som uppfattas ha fungerat väl.  

 

Pilotprojektet ANDT på schemat – En satsning för ökad kunskap och 

minskad ANDT-användning i Dalarna 

Pilotprojektet ANDT på schemat syftade till att samla erfarenheter för att senare kunna 

implementeras som en ”kursmodul” om ANDT-frågor i Borlänge kommuns samtliga 

grundskolor.  

 

Det övergripande målet för detta pilotprojekt är att det ANDT-förebyggande arbetet i 

undervisningen ska bidra till att förhindra eller senarelägga tobaks- och alkoholdebu-

ter, minskad andt-konsumtion hos ungdomar och minskade skadeverkningar som or-

sakas av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Projektuppdraget är att im-

plementera uppdaterad ANDT-kunskap i ordinarie undervisning i grundskolans års-

kurser 6-9. (Lärarhandledning, s 4) 

 

Det finns också ett annat bakomliggande, som det uttrycks, pedagogiskt syfte genom att 

projektet också kan ses som ett försök att skapa och testa ett lättillgängligt kursmaterial. 

 

Projektmålen är att skapa ett lättillgängligt och användbart tematiskt skolmaterial, 

kopplat till Lgr 11, som kan anpassas till olika ämnen och betygsättas efter nationella 

mål och kriterier. Arbetssättet ska utgå ifrån aktuell kunskap och forskning och ge 

elever möjlighet att tänka kritiskt, diskutera, reflektera, ifrågasätta normer och värde-

ringar. (Lärarhandledning, s 4) 

 

Inför att pilotprojektet ANDT på schemat skulle sjösättas hade en arbetsgrupp, med re-

presentanter från Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge kommun, tagit fram en lärarhand-
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ledning. I denna beskrivs bakgrunden till projektet, liksom kursmålen och det centrala 

ämnesinnehållet för åk 6 och 7-9 för ämnena NO, SO, svenska, bild, matematik, idrott- 

och hälsa samt hemkunskap. I lärarhandledningen beskrivs även de övergripande fråge-

ställningar som berörs i respektive ämne.  

 

För att göra materialet lättillgängligt för pedagoger i grundskolan, oavsett undervis-

ningsämne, bestämdes en fast struktur med sju grundläggande frågeställningar. 

1. Hur har bruket av ANDT-produkter sett ut historiskt kontra nutid? 

2. Hur påverkar framställningen miljön lokalt och globalt? 

3. Hur påverkas närsamhället och individerna där ANDT-produkter produceras? 

4. Vad säger lagar och regler om bruk och hantering av ANDT-produkter? 

5. Hur marknadsförs ANDT-produkter? 

6. Vilka konsekvenser får ANDT-bruk för individen och omgivningen ekonomiskt 

och socialt? 

7. Vad händer i kroppen när du använder ANDT-produkter? (Lärarhandledning, s 4-

5) 

 

Det påpekas emellertid i lärarhandledningen att de lärare/arbetslag som avser att arbeta 

med ANDT utifrån materialet/konceptet ANDT på schemat har möjlighet att välja om de 

vill arbeta med alla sju frågeställningar ovan eller välja ut några. 

 

Förutom de sju frågeställningarna är fokus i ANDT på schemat att utveckla elevernas 

förmåga att söka information på internet avseende de aktuella temana och att träna sig i 

att vara källkritiska. Ett ytterligare syfte är att utifrån att träna källkritik också kan öka 

förmågan att reflektera över egna värderingar och attityder och att utgångspunkten för 

diskussionerna ska tas i elevernas egna erfarenheter och uppfattningar. De värderingsöv-

ningar och examinationsuppgifter som är knutna till undervisningsupplägget ska främja 

ovanstående och också bidra till att eleverna övar sin förmåga att utifrån detta ta ställning.  

 

I lärarhandledningen (s 5) för ANDT på schemat finns också ett antal punkter avseende 

förberedelse för projektets genomförande, att användas av lärarlaget eller den enskilde 

läraren, vilket uttrycks på följande sätt: 

 

1. Vilka ämnen är med? 

Arbetslaget bestämmer vilka ämnen som ska vara med och i vilken omfattning respektive 

ämne vill vara med. 

 

2. Vilket område/vilka områden av ANDT vill vi jobba med? 

Vill vi jobba med ett eller flera områden? 

 

3. Hur lång tidsperiod vill vi arbeta med ANDT? 

Utifrån ovan gjorda val så bestämmer arbetslaget hur lång tid som ska ägnas åt arbetet. 

 

4. Vad vill respektive ämne få ut av arbetet utifrån LGR:s kunskapskrav? 

Respektive ämne väljer vilka kunskapskrav som ska vara med.  
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Följande kunskapskrav i några olika ämnen anges också i lärarhandledningen (s 5): 

 

Ämne  Kunskapskrav LGR11 

NO   - Källkritik – Begrepp – Påverkan kroppen – Påverkan miljö  

SV   - Källkritik – Producera olika texter  

SO   - Källkritik – Begrepp – Varor produceras och konsumeras 

 

Hur examinationen ska kunna ske ges också förslag på i lärarhandledningen (s 5): 

 

Skriftligt        Muntligt 

- Rapport        - Seminarium 

- Artikel         - Redovisning 

- Insändare        - Paneldebatt 

- Novell         - Film 

- Dikt         - Teater 

- m.m.          - m.m. 

 

Arbetslaget ska också göra en gemensam Pedagogisk planering (PP), antingen för lärare 

och elever gemensamt, alternativt en pedagogisk planering för lärarna för sig och för ele-

verna för sig (Lärarhandledning).  

 

I lärarhandledningen finns även en arbetsbeskrivning med en struktur som är avsedd att 

underlätta för att eleven ska förstå och känna igen sig i arbetsgången, oavsett ämne.  

 

Strukturen byggs upp i tre moment: 

 

- Startblock: Innehåller olika moment som avser att väcka elevens nyfikenhet 

inom området ANDT, reflektera kring det man redan anser sig veta samt utveckla 

vad man vill lära sig mer: 

 

o Övning: Plus och minus med ANDT! 

o VAD ÄR ANDT? Genomgång av PP med syfte, genomförande och kun-

skapskrav. Vilka frågor och ANDT-produkter ska vi arbeta med? Vad ska 

bedömas och hur ska det examineras? 

o Vad är källkritik? Källkritikens grunder 

o Frågelåda 

 

- Resan: Påbörjas när eleven/lärarlaget valt vilket tema vilken elev ska arbeta med. 

Under resan fokuseras informationssökning, kritisk granskning av funnet material 

samt värderingsövningar: 

 

o Triggers, filmer/föreläsningar 

o Lärare har genomgångar 

o Eleven söker information m.m. 

o Värderingsövning(ar) eller liknande. Spelregler och upplägg 
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o Avcheckning källkritik 

 

- Målet: Elevernas arbeten ska examineras och deras förmågor ska bedömas. Tan-

ken är elevernas källkritiska förmåga och deras uppfattningar om positiva respek-

tive negativa aspekter av att använda ANDT-produkter ska jämföras med vilka 

kunskaper eleverna gav uttryck för i startblocket: 

 

o Examination enligt PP 

o Vad är källkritik? 

o Göra övningen ”Plus och minus” igen, jämföra med starten  

 

Efter genomgången av den planerade strukturen för genomförandet av ANDT på schemat 

görs i lärarhandledningen en genomgång av syfte och centralt innehåll för biologi och 

kemi, för SO, svenska, bild, matematik, idrott- och hälsa samt för hemkunskap. Varje 

avsnitt avslutas med tips på uppgifter och frågeställningar, liksom källor och material.  

 

Pilotprojektet genomfördes under sammanlagt två och en halv vecka i slutet av hösttern-

minen 2013 och början av vårterminen 2014. För att genomföra projektet hade tid avsatts 

motsvarande ungefär hälften av den totala lektionstiden i respektive ämne som ingick 

under den tid projektet genomfördes. Undervisningen genomfördes med samma struktur i 

samtliga ämnen som ingick i projektet. 
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TOLKNINGSRAM  
I tolkningsramen ges inledningsvis en kort översikt över ANDT-frågan i ett samhälls- och 

skolperspektiv. Därefter görs en kort genomgång av några perspektiv på lärande och kun-

skap samt några möjligheter och problem som är förknippade med att arbeta med projekt-

arbete i grupper, liksom med informationssökning och källkritik på internet. 

 

ANDT – Ett samhälls- och skolperspektiv 

I Sverige utgör tobak den största riskfaktorn avseende förtida död. Detta gäller både män 

och kvinnor. För män gäller emellertid att alkohol utgör den femte största riskfaktorn. 

Dödlighet i narkotika kommer sammantaget vad gäller män och kvinnor på femte plats, 

medan det saknas uppgifter om hur många dödsfall som sker på grund av dopning. 

DALY
4
 är det mått som Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken använder 

sig av för att mäta olika sjukdomars samlade betydelse, den s.k. sjukdomsbördan. I Sve-

rige har olika beräkningar gjorts avseende riskfaktorer och den samlade sjukdomsbördan. 

Utifrån detta anges att AN(D)T, vad gäller den totala sjukdomsbördan, står för cirka 15 

procent för män och cirka nio procent för kvinnor (Prop. 2010/11:47). 

 

Börjesson och Palmblad (2103) skriver att skolan har en flera decennier lång tradition av 

att arbete förebyggande gentemot olika former av droger. Här diskuteras också hur olika 

”bokstäver” kombinerats och använts genom åren. Där beskrivs hur ANT (alkohol, nar-

kotika, tobak), blev SANT, när sniffning lades till, vidare till ANDT när sniffning ändra-

des till det mer övergripande begreppet dopning. Det tydliggörs också att den undervis-

ning som ges ska vara såväl saklig som allsidig. En kort historisk beskrivning av drog-

prevention i skolan görs: 

 

- De första drogprogrammen från 1960- och 1970-talen var fokuserade på kunskap 

om droger och dess risker vid användning 

 

- Från tidigt 1970-tal till tidigt 1980-tal användes affektiva program som vanligen 

inte var utarbetade specifikt för att motverka droger utan istället för att de skulle 

bidra till personlig utveckling i vid mening, att t.ex. via värderingsövningar träna 

att fatta beslut och hantera stress 

 

- Från tidigt 1980-tal fram till idag har fokus riktats mot social påverkan som då 

avser att gränssättning sker i kombination med utveckling av personliga och soci-

ala kompetenser i ett vidare perspektiv, även här innefattande att öka förmågan att 

fatta beslut och hantera stress 

 

Styrdokument som kan relateras till undervisning om ANDT 

I 1 kap. 4 § i skollagen (SFS 2010:800) anges att: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Vidare anges i 

                                                 
4
 ”Måttet Disability Adjusted Life Year (DALY) väger samman förlorade levnadsår på grund av dödsfall 

samt år levda med funktionsnedsättning på grund av sjukdomar” (Prop. 2010/11:47 , s 10).   
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samma paragraf att: ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på”. I Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011 (Skolverket, 2011) framhålls att läroplanen vilar på skollagen och att det i sko-

lan ska vara öppet för att människor har skilda uppfattningar och också uppmuntra att 

sådana ges möjlighet att komma till uttryck. 

 

Att undervisa om ANDT 

Linnéuniversitetet har, på uppdrag av Skolverket, genomfört en litteraturgenomgång av-

seende grund-och gymnasieskolors undervisning inom ANDT-området (Andersson & 

Anderberg, 2013). Den forskning som finns om undervisning inom ANDT behandlar ofta 

omfattande specifika preventionsprogram som genomförts i andra länder än Sverige. I 

rapporten från Skolverket har istället ett praktiknära undervisningsperspektiv anlagts och 

fokuserat gemensamma faktorer i framgångsrika preventionsprogram/metoder och 

aspekter i dessa som visat sig betydelsefulla. Det framhålls att forskning om preventions-

undervisning vad gäller dopning fortfarande är ett eftersatt område. 

 

När undervisning i ANDT genomförs i skolan är vanligt att en indelning görs i olika typer 

av metoder och det talas bl.a. då om informationsinsatser som syftar till ökade kunskaper, 

affektiva metoder som har som syfte att förändra attityder och om psykosociala metoder 

som har som mål att förändra beteendet. Det vanligaste är att skolan enbart tillhandahåller 

informationsinsatser. Forskning (se t.ex. Ferrer-Wreder, m.fl., 2012) visar dock att detta 

inte ger tillräckliga effekter vad gäller att påverka beteendet. Ferrer-Wreder, m.fl. (2012) 

lyfter emellertid fram att ökade kunskaper ändå ska ses som en betydelsefull aspekt i det 

sammantagna preventiva arbetet. Något som visat sig vara en viktig del för att påverka 

via informationsinsatser är när undervisningen behandlar att de samhälleliga normerna är 

avståndstagande vad gäller rökning, att dricka sig berusad och att använda narkotiska 

preparat. Ungas kunskaper inom området ANDT är ofta inte så god som vuxna föreställer 

sig. En norsk studie (refererad i Skolverket, 2013, med hänvisning till Pape, m.fl., 2006) 

visade t.ex. att endast en av fem kände till att alkohol skördar fler liv än narkotika. I stu-

dien deltog 20 000 ungdomar mellan 13-19 år och äldre ungdomar var inte särskilt kun-

nigare än de yngre, men uttryckte däremot en större säkerhet i sina svar, trots att svaren 

var felaktiga. Affektiva metoder i form av värderingsövningar som är tänkt att påverka 

såväl känslomässig utveckling som förbättrad beslutsförmåga har visat sig inte vara sär-

skilt effektiva (se t.ex. Ferrer-Wreder, m.fl., 2005). Att så är fallet anses bl.a. bero på att 

dessa metoder avser att generera generella förmågor som ökat självförtroende och att 

kunna fatta egna beslut. När övningarna inte direkt kopplas till ungdomars alkohol- och 

drogvanor får dessa inte avsedd effekt. Till de psykosociala metoderna hör olika former 

av social färdighetsträning som innebär att elever ges möjlighet att träna aktivt lyssnande, 

hur samtal kan inledas och föras vidare, att ge uttryck för egna uppfattningar och att ge 

uttryck för egna känslor, vilket sammantaget kan öka möjligheten att stå emot grupptryck 

och våga säga nej. Det finns dock studier som lyfter fram att det främst är ungdomar som 

redan har en avståndstagande hållning till användning av tobak, alkohol och droger som 

påverkas positivt av att träna att säga nej och stå emot tryck i gruppsammanhang. Av de 
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preventionsprogram som studerats i Skolverkets (2013) litteraturgenomgång av undervis-

ning i ANDT framstår interaktivitet som den aspekt som utgör den mest betydelsefulla. 

Med interaktivitet avses i det här sammanhanget att undervisningen ”ges med dialogbase-

rade förhållningssätt och metodiker” (Skolverket, 2013, s 20), såsom grupparbeten, dis-

kussioner i mindre grupper och t.ex. rollspel där elevernas förmågor kan tränas. 

 

Perspektiv på lärande och kunskap 

I det här avsnittet förs en kort diskussion om tankegångar kring olika perspektiv på lä-

rande och kunskap. 

 

Den amerikanske filosofen och pedagogen Dewey (se t.ex. 1999) kombinerade i början 

av 1900-talet teori och praktik på ett fruktbart sätt genom att betona de praktiska konse-

kvenserna när teorier ska omsättas i handling, vanligen benämnt som learning by doing. 

Detta utgör också utgångspunkten för den pedagogiska inriktning som kommit att be-

nämnas som pragmatism. Pragmatismen bygger på en kunskapssyn som betonar en nytto-

inriktning, bl.a. i form av att kunskapen kan användas för att förbättra en individs livs-

chanser. Dewey betonar även betydelsen av att utbildning är en levnadsprocess och inte 

bara en förberedelse för ett framtida liv (se t.ex. Skolverket, 2000). Elevers lärande kan 

från dessa utgångspunkter förstås som en socio-kulturell process. Elevers lärande sker 

situerat, d.v.s. i ett specifikt sammanhang och i en kulturell kontext (Säljö, 2005). Elevers 

lärande sker samtidigt till stor del genom språklig interaktion med andra elever, när ele-

verna pratar med och försöker förstå varandra (se t.ex. Strandberg, 2006)
5
. Från ett feno-

menologiskt perspektiv utgör elevernas livsvärld utgångspunkten för deras lärande i form 

av en ständig reorganisering, utvidgning, fördjupning och förändring av den mening som 

ett fenomen har för individen (Stensmo, 1994). Gärdenfors (2010, s 31) skriver att: ”Kun-

skap är information som har tolkats, värderats och satts in i ett sammanhang.” I mötet 

med information måste individen kunna använda sina dittills gjorda egna erfarenheter och 

upplevda kunskaper som resonansbotten. Gärdenfors (2010, s 31) skriver vidare att 

”Själva lärprocessen bygger på att materialet gör motstånd och att man tar det till sig ge-

nom att strukturera om det och koppla det till annan kunskap.” Individen måste således 

betraktas om en skapande individ som är med och konstruerar sin egen kunskap. Den tes 

Gärdenfors (2010, s 35) driver är att kunskap dock inte är det slutliga målet, utan det slut-

liga målet är att ”lära för att förstå”. Konsekvensen av detta blir att elever inte kan skapa 

en genomgripande förståelse inom något kunskapsområde enbart genom att lära in fakta. 

De lärandetillfällen som skolan erbjuder måste i det perspektivet handla om att skapa 

möjligheter för eleverna att ”tränga in i de underliggande mönstren och se hur kunskaps-

området hänger samman” (Gärdenfors, 2010, s 36). Larsson (2013) lyfter fram betydelsen 

av att eleverna måste ha utvecklat förståelse för ett ämnesområde för att de ska kunna 

agera kritiskt tänkande. 

 

                                                 
5
 Att språk också är en komplicerad maktfaktor i all kommunikation lämnar vi utanför den här utvärdering-

en, som annars skulle bli alltför omfattande. von Schantz Lundgren har i sin avhandling (2008, s 107) uti-

från Foucualt, skrivit att ”Makt är således inte en förmåga som någon besitter utan varje relation innehåller 

en maktaspekt.” 
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Att arbeta i projekt och grupp som lärandeformer i skolan 

I det följande beskrivs några aspekter av de möjligheter och problem det innebär att ar-

beta med projektinriktade grupparbeten i undervisningen. Att arbeta ämnesövergripande, 

liksom med ämnesintegrering och att organisera för lärande temainriktat är vanliga be-

grepp som används i svensk skola när lärare arbetar med två eller flera ämnen i ett sam-

manhållet sammanhang. Ämnesintegrering är dock ett komplext och mångfacetterat be-

grepp och många forskare diskuterar detta från olika aspekter. I det här fallet ämnar vi 

dock inte utveckla detta vidare, utan hänvisar till annan forskning (se t.ex. Czerniak, 

2007; Venville, Wallace, Rennie & Malone, 2002). Vi tänker inte heller fördjupa oss i 

alla de definitioner och diskussioner som finns kring begreppet grupparbete. Vi väljer här 

den beskrivning som görs av Forslund Frykedal (2008, s 3) avseende grupparbete som då 

beskrivs vara ”två eller flera elevers interaktion med varandra i ett arbete”. Med interakt-

ion avses både socialt och ämnesmässigt samspel samt olika former av kommunikation 

som kan ske via tal och skrift, men även via kroppsspråk. När dator används i grupparbe-

tet ses även denna som ett kommunikationsverktyg. 

 

Ett sätt att arrangera för elevers lärande kan således vara att eleverna arbetar projektinrik-

tat i grupper. Ett projektarbete pågår under en tidsperiod, uppdelat i ett antal faser som 

ska underlätta själva arbetet, vilka inte nödvändigtvis behöver följas till punkt och pricka 

men ändå vara planerat i förväg (se t.ex. Imsen, 2000). I sin enklaste form genomförs 

projektarbete i tre faser, introduktion, genomförande och resultatetredovisning, vilket kan 

organiseras genom att eleverna arbetar i grupper med ett bestämt tematiskt innehåll. Det 

är emellertid en komplicerad process att organisera elevers arbete i grupp på ett funktion-

ellt sätt. Det är inte givet att resultatet faller väl ut (Granström, 2003). Grupparbetet kan 

fungera på olika sätt: additivt, konjunktivt, disjunktivt, komplementärt eller kompensato-

riskt. Additivt grupparbete resulterar i en produkt bestående av deltagarnas gemensamma 

arbete. Ett konjunktivt grupparbete tar också hänsyn till att den svagaste deltagaren i 

gruppen lyckats genomföra sin del. I ett disjunktivt grupparbete löses uppgiften utan att 

medlemmarna i gruppen samverkar. Det komplementära grupparbetet bygger på arbets-

uppdelning. I det kompensatoriska grupparbetet är syftet att eleverna skall komma fram 

till en gemensam slutsats eller bedömning, att de väger samman olika åsikter inom grup-

pen och som innehåller en diskussion där deltagarna får redogöra för sina uppfattningar 

och argumentera för dessa (Granström & Einarsson, 1995). Sjödin visade redan 1991, i 

sin avhandling, att grupparbete i skolan påverkas av en rad faktorer, som t.ex. gruppstor-

lek, sammansättning, gruppnormer och ämnesinnehåll. Gruppsammansättningen visade 

sig viktig då högpresterande elever tenderar att förbättra gruppens prestationer. Det vi-

sade sig vidare vara viktigt att läraren var tydlig med vilket/vilka resultat denne ville att 

gruppen skulle uppnå, liksom att motivera elever i att samarbeta och i att de tar ett ge-

mensamt ansvar för varandra. Det lyftes också fram betydelsen av att lärare är medvetna 

om att gruppinteraktioner alltid kan resultera i aspekter som är omöjliga att på förhand 

förutse, men att ha ögonen öppna för vad som sker, bortom det förväntade. Som resultat 

av ett grupparbete räknar Sjödin (1991, s 76) in ”provresultat, gruppredovisningen, ar-

betsfördelningen och gruppmedlemmarnas upplevelser” av det genomförda grupparbetet. 

Idealt bidrar alla gruppmedlemmar till samarbetet om arbetet skall fungera optimalt. 
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Samarbete i sig kan antas leda till ökad motivation och ett ökat ansvar för det egna läran-

det. Hur väl en grupp kommer att prestera beror även på hur mycket energi eleverna är 

beredda på att investera (Hammar Chiriac & Hempel, 2005). Granström och Einarsson 

(1995) och Granström (2003) skriver att elever måste få tillfälle att tränas i att gemensamt 

analysera de uppgifter de får, liksom för att gemensamt planera hur uppgiften kan lösas 

samt hur arbetet kan organiseras. Granström (2003) menar att det är en krävande uppgift 

att organisera grupparbeten som fungerar väl. Detta ställer bl.a. krav på lärares organisat-

ionsförmåga. Fler dilemman, spänningar och motsägelser, både vad gäller lärande och att 

arbeta i grupp i skolan beskrivs av Wernersson (i Nielsen, Hansen Orwehag, Johansson, 

Lundström, Wernersson & Vikström, 2011). Det är dels så att, med vissa valmöjligheter, 

är det i läro- och kursplaner fastställt vilket kunskapsinnehåll eleverna ska tillägna sig. Ur 

betygsperspektiv bedöms eleven individuellt också när de deltagit i ett grupparbete. I re-

toriken betonas vars och ens fria kunskapsutveckling, samtidigt betonas betydelsen av 

samverkan, kommunikation och sociala nätverk för lärande och utveckling. Nielsen (i 

Nielsen, m.fl., 2011) talar om att lärare hela tiden måste balansera olika ansvarsnivåer. 

Lärare beskrivs ha ett dubbelt ansvar att hantera såväl gruppen som individerna i grup-

pen. Lärare anses här även ha dubbla uppdragsgivare i form av samhällets krav via styr-

dokumenten och elevernas uppfattning om på vilka sätt de ges möjlighet till lärande. Till 

detta uttrycks att lärare också avkrävs ett dubbelt förhållningssätt som å ena sidan handlar 

om att leda verksamheten och å andra sidan om omsorg. Nielsen (i Nielsen, m.fl., 2011) 

lyfter också fram att allt som sker i klassrummet alltid sker i ett offentlighetens ljus. Alla 

har hela tiden möjlighet att se och höra vad som händer, både elever emellan och mellan 

elev/lärare. Successivt utvecklas i en klass erfarenheter av situationer som har förekom-

mit i klassrummet, hur de har utvecklats och hur de har hanterats av lärare och elever. 

Alla vet vilka som fått beröm, vilka som har fått tillsägelser, vilka som fått uppmuntran, 

mm. och olika uppfattningar om varför florerar i klasserna. Händelser av den karaktären 

flätar samman vad Nielsen (i Nielsen, m.fl., 2011) kallar för att varje klass har en gemen-

sam historia. Klassrummet och arbetet i klassrummet får således betydelse även för vad 

som sker i klassrummet framledes, det kommer att bidra till att prägla klassens arbete och 

samvaro. 

 

Forslund Frykedal (2008) kom att intressera sig för att studera grupparbetet som metod då 

hon dels uppfattade att det vara en komplex och problematiskt sätt att arbeta samtidigt 

som hon ser grupparbetet som att det har potential att bidra till elevers såväl sociala kom-

petenser som ämneskompetenser och därtill erbjuder ena arena för reflektion. Säljö, Ja-

kobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011) beskriver projektarbete som en undervisnings-

form som i olika tidsperioder har tillmätts stor möjligheter när det gäller undervisning i 

skolan, medan dess faktiska genomslag visat sig variera. Enligt Säljö, m.fl. (2011) har 

under senare år arbetsformer som grupparbeten, som kan räknas in i det pragmatiska pro-

gressivistiska undervisningsfältet, vunnit allt mer gehör hos skolledare, lärare och elever. 

Att så skulle vara fallet anser Säljö, m.fl. (2011) bero på att dagens medievärld ställer 

högre krav på att göra undervisningen mer relevant ur ett elevperspektiv. När det gäller 

ANDT-undervisning finns dock här fler dilemman som lyfts av Börjesson och Palmblad i 

Sociologiskt forskning (nr 2, (2013). Börjesson och Palmblad (2013) menar att det finns 
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ett dilemma som handlar om att skolans uppdrag vilar på en specifik värdegrund, samti-

digt som där ska vara öppet för diskussion i demokratisk anda, där det ska vara möjligt att 

ifrågasätta vad säker kunskap är och vem/vilka som anses kunna besitta sådan. Det hand-

lar således både om att lärare ska arbeta med elevers lärande i fokus, utifrån den värde-

grund som skrivs fram i skollag och läroplaner, samtidigt som det ”extra” momentet när 

det gäller ANDT handlar om frågor som rör såväl hälsa som samhällsmoral. De skriver 

vidare att projektarbete idag ofta ses som en arbetsform som anses lämplig för att möta de 

nya kunskapskrav och kompetenser som ställs i det framväxande informationssamhället 

och idén om ett livslångt lärande. Genom att digital teknik kan utgöra en länk mellan sko-

lan och världen utanför anses detta verktyg lämpligt vid projektarbeten kring frågor av 

samhällsövergripande karaktär (Säljö, m.fl., 2011).  

 

Hammar Chiriac och Granström (2012) har studerat elevers erfarenheter av grupparbete. 

De lyfter fram att nyckeln till att genomföra lyckade grupparbeten i skolan är hur väl lä-

rare förmår utöva sitt ledarskap i klassrummet. Den första av lärarens ledaruppgifter be-

skrivs vara att på lämpligt sätt organisera ett grupparbete, dels vad gäller hur många ele-

ver som ska ingå i gruppen och dels hur gruppen ska sättas samman, d.v.s. vilka individer 

som ska ingå i respektive grupp. Till det kommer att läraren anses behöva bestämma var 

grupperna ska vara placerade under tiden som grupparbetet pågår. Till lärarens uppgift 

inför ett grupparbete anses också höra att förbereda eleverna på hur de ska planera sitt 

grupparbete och hur man lämpligen kommunicerar i en gruppsituation. Lärarna måste 

också formulera begripliga, klart definierade och intressanta uppgifter. Eleverna anser 

också att det är viktigt att lärarna förmår ”/…/ `read` the group´s needs” (Hammar Chi-

riac & Granström, 2012, s 360) och också vara tillgängliga när eleverna behöver hjälp 

och stöd i sitt arbete. Reglerna för bedömning och betygssättning måste vara tydliga och 

transparenta. Sammantaget menar författarna att det krävs av läraren en tydlig förmåga att 

utöva pedagogiskt ledarskap när grupparbete ska användas om arbetsmetod. Det fram-

hålls att en av de viktigaste aspekterna när lärare ska organisera grupparbete är att de har 

klart för sig att det är nödvändigt med tydliga instruktioner till eleverna. Hammar Chiriac 

och Granström (2012) beskriver också hur lärare övergett grupparbete som metod ef-

tersom de många gånger upplevt att det inte fungerade, bl.a. därför att eleverna ansågs ta 

för lite ansvar för sitt eget lärande och därför inte heller lärde sig det som avsetts. Förfat-

tarna pekar då på att lärarna inte i egentlig mening använt sig av grupparbete, utan sna-

rare formerat för individuellt lärande i en gruppkonstellation. De skriver då att lärarna 

låtit eleverna arbete i grupp, men inte som en grupp. När elever arbetar som enskilda in-

divider i ett grupparbete är det vanligt att var och en gör en del och att elevernas olika 

delar sedan förs samman och presenteras som gruppens samlade arbete. När grupparbeten 

utformas på detta vis dras inte nytta av gruppens potential som lärandemiljö, menar 

Hammar Chiriac och Granström (2012). De menar vidare att med ett sådant mer omfat-

tande synsätt på att använda grupparbeten i skolan, som beskrivs ovan, utmanas lärarna i 

sitt ledarskap.  
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Informationssökning och källkritik på internet  

I takt med att skolan digitaliseras (se t.ex. Lundgren, von Schantz Lundgren, Nytell & 

Svärdhagen, 2013) och eleverna i allt högre utsträckning använder internet för att söka 

information ökar kraven på förmåga att både söka relevant information och att värdera de 

källor där informationen hämtas.  

 

Via Internet finns idag en oerhörd mängd information att hämta. Det mesta kan nu-

mera lagras och spridas på nätet: texter, bilder, fotografier, ljud, musik och filmer. 

Antalet webbsidor (textbaserade dokument) i världen uppskattas idag till väl över 

miljarden. Om man söker ordet 'religion' i ett vanligt sökverktyg kan man få 650 mil-

joner webbsidor som svar (vilket faktiskt är en relativt låg summa jämfört med be-

grepp som 'history' och 'science'...). Det säger sig självt att det inte är alldeles enkelt 

att hitta det som är relevant i den stora "cyberrymden", men olika typer av sökverk-

tyg utvecklas hela tiden för att ge oss genvägar till relevant information. (Lunds uni-

versitet, 2014, http://www3.ub.lu.se/teologkurs/internet1.html) 

 

Digital kompetens är en av Europarådets och Europaparlamentets (European Commiss-

ion, 2007) åtta nyckelkompetenser. Med nyckelkompetenser avses individers förmåga att 

kombinera kunskaper, färdigheter och attityder i syfte att arbeta med personlig utveckl-

ing, att kunna vara en aktiv medborgare, finna sysselsättning och i övrigt ”skapa sig ett 

framgångsrikt liv i det moderna kunskapssamhället” (Diaz, 2012, s 55). I dagens samhälle 

ökar en individs digital kompetens bl.a. möjligheten till ett aktivt medborgarskap, då in-

ternet kommit att få stor betydelse i samhällsdebatten på flera plan, såväl lokalt som nat-

ionellt och internationellt (Samuelsson, 2014). Trots de stora möjligheter som internet 

erbjuder kan det ändå finnas informationskällor, t.ex. böcker i ett bibliotek, som ibland 

kan innehålla mer relevant information som inte finns digitalt publicerad. Internet passar 

bra för nyheter och aktuella fakta och det läggs hela tiden ut nytt material. Den stora för-

delen med internet är att det finns en stor mängd information som är lättillgänglig. Många 

hemsidor företräder dock anhängare till olika intressen, kommersiella, religiösa etc., och 

kan därför inte alltid betraktas som objektiva källor. Texter och annat material kan snabbt 

och enkelt publiceras av vem som helst och spridas. En betydande svårighet med detta är 

att den som söker information har svårt att kontrollera källans tillförlitlighet. Informat-

ionen kan innehålla vinklade eller falska uppgifter. Ett annat problem är den brist på 

struktur som finns som ett resultat av den stora mängd information som finns tillgänglig 

på internet. Att söka relevant information inom ett visst tema riskerar att bli som att leta 

efter en nål i en mycket stor höstack. Å andra sidan kan internet vara ett effektivt hjälp-

medel för att söka information om det används på fruktbart sätt. Detta fäster uppmärk-

samhet på betydelsen av att vara källkritisk (Lunds universitet, 2014). Diaz (2012, s 54) 

talar om ”den digitala medieexplosionen på internet” och lyfter också fram att det ökar 

betydelsen av att eleverna i skolan får lära sig såväl att söka information som att värdera 

och analysera den information de finner, liksom vikten av att utveckla ett källkritiskt tän-

kande. Lärarens viktiga roll lyfts även i detta sammanhang och att dagens lärare själva 

måste vara digitalt kompetenta. Skolverket (2014) ger följande råd för att agera källkri-

tiskt på nätet. 

http://www3.ub.lu.se/teologkurs/internet1.html
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1964
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Vem har gjort webbsidan? 

Är det en myndighet? 

Är det en organisation? 

Är det ett företag? 

Är det en privatperson? 

Är det någon som kan ämnet? 

Är det någon du litar på? 

 

Varför är webbsidan gjord? 

För att informera om något? 

För att luras? 

För att propagera för en åsikt? 

För att sälja något? 

För att underhålla? 

 

Hur ser webbsidan ut? 

Finns det någon kontaktinformation? 

Verkar texten seriös? 

Fungerar länkarna? 

Hänvisas det till källor? 

Finns det något datum på sidan? 

 

Kan du få information från andra ställen? 

Har du letat i skolbiblioteket? 

Har du jämfört med andra webbsidor? 

Vilken var den bästa källan? 

 

Skolverkets råd ovan kan, i all sin enkelhet, fungera som en effektiv kompass för elever-

na när de söker och värderar information från internet. 
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METOD  
Utvärderingen har formen av en fallstudie (se t.ex. Merriam, 1994) vars resultat dels byg-

ger på en enkätundersökning till de elever som deltog i pilotprojektet och dels på inter-

vjuer med de medverkande lärarna, observationer vid klassrumsbesök och de rapporter 

som eleverna producerade under projekttiden. I de följande avsnitten behandlas hur fall-

studien designades, hur datainsamling och bearbetningen av data skedde samt vilka etiska 

överväganden som gjordes. 

 

En fallstudie av ett pilotprojekt i sex årskurser 9 i en högstadieskola 

Fallstudien som undersökningsdesign står i kontrast till storskaliga kvantitativa empiriska 

undersökningar med ambitioner att kunna generalisera resultatet. Fallstudier förväntas å 

andra sidan kunna fånga vad som äger rum i en avgränsad enhet, till exempel ett projekt, 

men också att relatera ett händelseförlopp i ett enskilt fall (Stake, 1994) och på så sätt 

upptäcka mönster av handlingar (Trost, 1997). Dessa handlingsmönster kan sedan jämfö-

ras med andra studier, där likheter och skillnader kan synliggöras. Kan i så fall resultatet 

från fallstudier generaliseras bortom det enskilda fallet? Det går inte att uppnå representa-

tivitet i små studier och inte heller att göra empiriska generaliseringar från kvalitativa 

data (se t.ex. Holme & Solvang, 1991). Repstad (2007, s 83) skriver att en fallstudie kan 

anses:  

 

/…/ vara alltför idealistisk och individualiserad, d.v.s. att den fokuserar i alltför hög 

grad på enskilda personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer 

och ramvillkor.  

 

En annan uppfattning är att även fallstudier kan generera generaliserad kunskap genom 

att använda så kallad analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009), eller teoretisk 

generalisering (Tiller, 2002) i form av modeller eller teorier som sedan kan prövas empi-

riskt, t.ex. som det görs i så kallad Grounded theory (Glaser & Strauss, 1976).  

 

Den här fallstudien kan närmast ses som en explorativ beskrivande undersökning som 

kan ge en bild av hur pilotprojektet ANDT på schemat uppfattades fungera av de elever 

och lärare som var involverade i projektet. 

 

Fallstudien omfattar de ca 10 lärare som undervisar i de ämnen som ingick i projektet och 

av samtliga elever som går i årskurs 9 på Forssaklackskolan i Borlänge och som deltog i 

ANDT-projektet, totalt 164 elever fördelade på sex klasser. I tabell 1 (se nedan) redovisas 

hur elevernas val av tema fördelades på de fyra olika teman som projektarbetet innehöll, 

d.v.s. alkohol, narkotika, dopning och tobak. Enkäten besvarades anonymt av 132 elever 

av de 164 eleverna (80 %), av dessa är 52 procent flickor och 48 procent pojkar direkt i 

anslutning till att pilotprojektet avslutades. 

 

  



20 

 

 

Tabell 1. Antal elevsvar, fördelade på kön och temaval (i procent inom parantes). 

 

 Alkohol Narkotika Dopning Tobak Totalt 

Pojkar 15 (11) 18 (14) 9 (7) 21 (16)  63 (48) 

Flickor 18 (14) 24 (18) 4 (3) 23 (17) 69 (52)  

Totalt 33 (25) 42 (32) 13 (10) 44 (33) 132 (100) 

 

De två populäraste temavalen var tobak (33 %), narkotika (32 %) följt av alkohol (25 %). 

Mindre populärt var dopning (10 %), där flertalet som gjorde detta val var pojkar. I övrigt 

var könsfördelningen relativt jämnt fördelade mellan flickor och pojkar. 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data skedde genom s.k. triangulering, d.v.s. att flera olika datain-

samlingsmetoder användes parallellt (se t.ex. Cohen, Manion & Morrison, 2007) under 

perioden december 2013 till januari 2014. Nedan redovisas de metoder som använts för 

att samla in data. 

 

Dokument  

För att skapa en bild av hur ANDT-projektet skulle planeras, genomföras och vad det 

skulle resultera i har vi utgått från den lärarhandledning som användes och den pedago-

giska planering som lärargruppen hade gjort. Vi har även använt ett urval av de elevarbe-

ten som blev det skriftliga resultatet av projektarbetet. I första hand är avsikten med detta 

att kunna lyfta fram exempel på hur eleverna presenterade sina projektrapporter. De 16 

projektrapporter som valdes ut kommer dels från olika klasser och dels att de, utan att för 

den skulle gör anspråk på att vara representativa, i någon mening skulle kunna sägas 

spegla kvaliteten på projektrapporterna och indirekt avläsa t.ex. hur eleverna hade lyckats 

med att söka information och värdera källor. 

 

Enkätundersökning 

För att få tal del av hur eleverna uppfattande undervisningen om ANDT-frågor i den pro-

jektform som den genomfördes fick eleverna under lektionstid besvara en enkät (bilaga 

1). Enkätfrågorna innehåll en svarsskala från 1 till 10, från att eleven inte alls instämde i 

det påstående som angavs till att denne instämde helt och hållet. Resultatet sammansställ-

des så att svar i intervallet 1-3 noterades som instämde inte alls, 4-7 som instämmer del-

vis och 8-10 som instämmer helt och hållet. Sist i enkätformuläret gavs eleverna möjlig-

het att med egna ord kommentera sina svar. 

 

Intervjuer 

Under projekttiden genomfördes vid ett tillfälle en intervju med en av de lärare som med-

verkat i undervisningen och med den lärare som både hade tagit initiativet till att starta 

ANDT-projektet på Forssaklacksskolan och som även hade varit med att arbeta fram den 

lärarhandledning som användes. Avsikten var att även övriga lärare skulle intervjuas vid 
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detta tillfälle, men hade av olika skäl inte möjlighet att avsätta den tid som behövdes för 

att intervjuer skulle kunna genomföras då. Efter det att projektet avslutats genomfördes 

två gruppintervjuer med tillsammans 9 av de lärare som hade medverkat i projektet. 

Några lärare hade även vid det andra intervjutillfället inte möjlighet att närvara.  

 

I samband med lektionsbesöken genomfördes även informella samtal med lärarna om hur 

de uppfattade att det använda lärarmaterialet fungerade för att stödja deras undervisning i 

ANDT-frågorna. 

 

Observationer 

För att se hur undervisningen fungerade i praktiken genomfördes fyra lektionsobservat-

ioner, två i SO och två i svenska. Två av dessa lektionsobservationer skede under det s.k. 

startblocket, d.v.s. när temat ANDT skulle introduceras för eleverna och arbetsformen 

presenteras. De två andra klassrumsobservationerna skedde under den tid som eleverna 

arbetade med att genomföra sina uppgifter. I samband med observationerna skrev vi min-

nesanteckningar av våra iakttagelser. Det som styrde urvalet av observerade lektioner var 

vad som var praktiskt genomförbart. 

 

Bearbetning av data 

De dokument som har använts i den här utvärderingen, d.v.s. lärarhandledning, pedago-

gisk planering och elevarbeten, har utgjort underlag dels för att beskriva hur projektet var 

planerat att genomföras och dels för att ge exempel på hur resultatet kom att gestalta sig i 

form av elevernas projektredovisningar. 

 

Den enkät som eleverna besvarade anonymt presenteras i sammanställd form för samtliga 

elever, fördelade på flickor och pojkar. Det innebär att ingen enskild elev kan identifieras, 

men att specifika svarsmönster kunde upptäckas. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades avseende vad som uppfattades som relevant i 

relation till utvärderingens syfte. Utsagor som är uttryck för signifikanta händelser, fri-

stående sådana eller som en del av ett mönster återges som direkta citat.  

 

De observationer som genomfördes används i första hand som en fond, mot vilken ele-

venkäten och intervjuerna bättre kunde förstås i ett sammanhang. 

 

Etiska överväganden 

Eleverna har informerats av lärarna att det pilotprojektarbete om ANDT-frågor som ge-

nomförts kommer att utvärderas av Högskolan Dalarna och att deras enkätsvar var ano-

nyma, d.v.s. vad en enskild elev svarade inte skulle kunna identifieras. De frågor som 

ställdes till eleverna rör enbart deras syn på hur projektarbetet organiserades och genom-

fördes sett från ett pedagogiskt perspektiv, d.v.s. som en del av undervisningen. Exem-

pelvis ställdes inte frågor om deras inställning till och om de själva använder alkohol, 

tobak o.s.v. Även om eleverna är vana att ge feedback på den undervisning som de deltar 
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i kan det självfallet diskuteras om de hade möjlighet att avstå från att besvara enkätfor-

muläret då de ombads besvara detta under lektionstid eller om föräldrarnas medgivande 

skulle ha behövts.   
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RESULTAT  
Pilotprojektet ANDT på schemat genomfördes som ett projektarbete i de tre faser, intro-

duktion (startblock), genomförande (resan) och resultatredovisning (målgång) som besk-

rivs i lärarhandledningen (odaterad). I den första fasen introducerade således lärarna te-

mana inom området ANDT, d.v.s. alkohol, narkotika, droger och tobak. Därefter fick 

eleverna välja ett temaområde. Eleverna delades från dessa utgångspunkter in i grupper. I 

den här fasen presenterades också hur projektarbetet i grupperna skulle gå till. I genomfö-

randefasen fick grupperna sedan samla in och bearbeta den information som de lyckades 

få fram genom att söka på internet och samtidigt värdera de källor varifrån informationen 

kom. Lärarnas roll var att fungera som ”rådgivare”. I den tredje och avslutande fasen, 

resultatredovisningen, lämnade eleverna in sina projektrapporter, vilka sedan kommente-

rades av lärarna och av kamrater.  

 

Resultatet av utvärderingen redovisas tematiserat och följer, som beskrivs ovan, de tre 

faser som undervisningen i pilotprojektet ANDT på schemat byggdes upp runt, d.v.s. 

startblock, resa och målgång.  

 

Startblocket – Tema och arbetsformer introduceras 

ANDT-projektet inleddes med det s.k. startblocket.  

 

Som en introduktion till arbetsområdet finns ett startblock med olika moment som 

kan få eleven att bli nyfiken samt få reflektera över vad man redan vet om ANDT, 

samt vad man vill lära sig mer om. (Lärarhandledningen, s 6) 

 

I startblocket informerades eleverna också hur arbetet skulle genomföras och redovisas. 

Om vi ser till hur eleverna svarade att de uppfattade hur temaintroduktionen av ANDT-

området fungerade framgår det av tabell 2. 

 

Tabell 2. Andel elever i procent som svarade att de instämde i påståendet att de fick en 

bra introduktion till de teman som ANDT-projektet skulle handla om, fördelade på kön.   

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 17 62 20  99 

Pojkar 16 62 22  100 

 

Resultatet visar att det inte existerar några skillnader mellan hur flickorna och pojkarna 

upplevde hur introduktionen till de teman som de skulle arbeta med fungerade. Flertalet 

elever (ca 60 %) var delvis nöjda med introduktionen och drygt 20 procent uppgav att de 

var helt och hållet nöjda med introduktionen, medan knappt 20 procent inte alls var 

nöjda. 
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Om vi ser till hur eleverna svarade vad gäller om de instämde i påståendet att de fick tyd-

liga instruktioner och förstod hur arbetet skulle gå till är svarsmönstret likartat (se tabell 3 

nedan) som hur eleverna uppfattade att de blev introducerade för de teman de skulle ar-

beta med. 

 

Tabell 3. Andel elever i procent som svarade att de fick tydliga instruktioner och att de 

förstod hur arbetet skulle gå till, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 22 61 16 1 100 

Pojkar 29 57 14  100 

 

Flest elever uppger således att de delvis fick tydliga instruktioner (ca 60 %) och 15 pro-

cent var helt och hållet nöjda, medan cirka 25 procent ansåg att de inte alls förstod hur 

arbetet skulle gå till. Flera elever gav också kommentarer att de uppfattade att lärarna inte 

var tillräckligt sampratade, vilket kan vara en av orsakerna till att cirka en fjärdedel av 

eleverna uppgav att de inte fick en bra introduktion till projektarbetet. Några elevröster: 

 

Vi skulle behövt tydligare instruktioner. Och bättre planering av lärarna. Mer in-

formation om arbetet. Jobbat mer effektivt. (Elev)  

 

Det känns väldigt dåligt planerat lite mer tid skulle inte skadat troligtvis det tråkig-

aste jag gjort på skoltid. (Elev) 

 

Det upplägg arbetet fick här var rörigt och stressigt. Till en början kändes allt mycket 

otydligt. Jag skulle också vilja göra klart arbetet istället för att börja med andra ar-

betsområden och lov emellan. Dock tycker jag själva ämnet är bra att arbeta med. 

(Elev) 

 

Även de involverade lärarna säger att det fanns en del brister i introduktionen. 

 

Vi var inte tillräckligt sampratade, om det berodde på tid eller om vi bara trodde att 

det skulle gå ändå. För det blev olika information, olika grupper och vem tog an-

svar för att informera, vi hade inte ens bestämt det, tror jag. Nej. Vi var inte nog 

förberedda. (Lärare i gruppintervju) 

 

Tidpunkten har inte blivit riktigt bra och vi har inte hunnit prata ihop oss tillräckligt, 

så det har blivit olika bud så att vissa har sagt att det räcker med två frågor och vissa 

har sagt att du ska ha det så här. Det har inte riktigt blivit enhetligt i instruktioner, ti-

den räcker aldrig till. (Lärare) 

 

Vi är inte varma i kläderna, men vi är inte ovana med att arbeta så här för vi har gjort 

flera stora sådana här arbetsområden. (Lärare) 
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Å andra sidan säger lärarna att det ändå är möjligt att arbeta på detta sätt och att de dragit 

lärdomar av det som fungerade mindre väl. 

 

Vi är inte rädda för vi har gjort så pass många sådana här grejer och vi har ju goda 

ambitioner och vi vill ju väl. Är det så att det inte blir så bra då får vi dra lärdomar av 

det. Man får inte deppa ihop för det. Det är bara att kämpa vidare, vi vill ju göra bra 

saker. Vi gör saker som vi tror att det här har eleverna nytta av. (Lärare) 

 

Det blir lite olika instruktioner ibland och .. men så länge man kör med mottot vi gör 

så gott vi kan. Blir det något tok så får vi se till att rätta till det till nästa gång. Vi kan 

inte ha det så att du säger så och du säger så. /…/. Vi har inte hunnit tajma de delar-

na. (Lärare) 

 

En av de intervjuade lärarna lyfter fram att detta sätt att arbeta, som kräver att lärarna 

samarbetar, främst som positivt, men även att det är mer tidskrävande. 

 

Det är bara det att även om man arbetar mycket med ämnesövergripande så krävs det 

en stor insats när man arbetar så, än när man bara arbetar med sitt ämne. Men, å 

andra sidan är det mycket givande både för lärarna och eleverna. Så det är bra och 

det speglar på något sätt samhället för att när de ska vara ute i samhället kräver varje 

problem eller situation de ska bemöta inte bara inom SO- eller NO-perspektivet. 

Samhället är ju ämnesövergripande, så det är jättebra. Att få olika perspektiv på 

samma sak, då förstår man bättre. (Lärare) 

 

Resultatet av hur startblocket genomfördes kan sammanfattas som att, trots att majorite-

ten elever uppger att de, delvis eller helt och hållet, fått en bra information både om äm-

nesinnehållet och att de förstod hur arbetet skulle genomföras, fanns det brister som kan 

tolkas som att det fanns elever som inte var ”med på tåget” redan från start, vilket sanno-

likt också påverkande genomförandet av projektarbetet.  

 

Resan – Tema och arbetsform realiseras 

I det följande avsnittet redovisas hur arbetet med ANDT-projektet uppfattades fungera 

som arbetsform. Projektarbetet byggdes upp runt att eleverna skulle arbeta i grupper. I 

tabell 4 nedan anges hur att gruppararbetet upplevdes som att det fungerade och att alla 

bidrar med sin insats (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att arbetet i den grupp de 

var med i fungerade för att genomföra uppgiften, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 16 35 49  101 

Pojkar 16 51 33  100 
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Det är drygt 15 procent av både flickorna och pojkarna som upplevde att arbeta i grupp 

inte fungerade alls, medan det är fler flickor (49 %) än pojkar (33) som upplevde att arbe-

tet i grupp fungerade väl. Detta resultat svarar huvudsakligen mot hur eleverna anger att 

de upplevde att alla medverkade i gruppens arbete, även om det både för flickorna och 

pojkarna är fler som svarade att det var fler som inte medverkade i gruppens arbete än hur 

grupparbetet fungerade (se tabell 5 nedan).  

 

Tabell 5. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att alla i gruppen medver-

kade till att de skulle nå ett bra resultat med arbetet, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 17 41 41 1 100 

Pojkar 22 56 22  100 

 

Lärarnas uppgift var i huvudsak att ge eleverna råd och stöd i deras arbete när de efterfrå-

gade detta. En del av projektarbetet utgjordes även av att eleverna skulle ge varandra 

stöd, dels i form av att de arbetade i grupper och dels i form av att de skulle ge varandra 

feedback på projektrapporterana. 

 

Vi var och lyssnade på en föreläsare i höstas som pratade om formativ bedömning 

och då hade han som ett moment elevrespons mot varandra och då tänkte vi att det 

kan vara intressant att göra det som ett moment. Då blir det inte riktigt färdigt nu, 

utan då får vi titta på varandras arbeten, ge varandra feedback. Då ökar chanserna att 

då lämnar de in, att arbetet som kommer att gå igenom på någon nivå. (Lärare) 

 

Det fanns lite olika uppfattningar bland lärarna avseende vad som var det huvudsakliga 

motivet till att eleverna skulle arbeta i grupper. 

 

Anledningen egentligen till varför de jobbade i grupper var ju för att vi hade för få 

datorer och Ipads, än att det fanns en vinning i att söka tillsammans.  

 

Fast tanken var ju att de skulle ha nytta av varandra, söka tillsammans. Det var ju en 

del som förstod det och det blev ju bra. Just det här när någon kanske hade sökt 

hemma och tog med sig och delade med sig utav det till gruppen. Eller bara genom 

att tala om att jag hittade den och den källan, så kunde de gå vidare.  Det var ju så vi 

hade tänkt att det skulle bli, ett givande och tagande i gruppen. (Lärare) 

 

Någon lärare menar dock att det ämnesövergripande projektarbetet pågick under för kort 

tid för att eleverna skulle hinna utveckla ett väl fungerande samarbete i grupperna kring 

att söka information på internet. 

 

Men perioden var nog för kort för det, de hade ju inte så många gånger att söka på. 

Men jag tyckte ändå att de försökte hjälpa varandra, senare i skedet också, när de satt 



27 

 

och skrev: Men det här har jag inte hittat nån information om, då gick de till de som 

hade jobbat med samma sak; jaha, vad har du hittat? Var hittade du det? (Lärare) 

 

Nedan redovisas vilken hjälp eleverna upplevde att de fick för att genomföra uppgiften 

(se tabell 6). 

 

Tabell 6. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att de fick den hjälp de be-

hövde för att genomföra uppgiften, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 9 61 28 3 101 

Pojkar 8 56 37  101 

 

En klar majoritet av eleverna upplevde att de delvis eller helt och hållet fick den hjälp de 

behövde, medan knappt 10 procent var direkt missnöjda. 

 

Vi borde fått mer tid till att lära oss om hjärnan då lärarna hade krav på att vi skulle 

förklara vad som händer i hjärnan när man använder ANDT-produkter. Samt att Sv, 

NO och SO lärarna skulle ha kommunicerat och planerat mer tillsammans. (Elev) 

 

Lärarna uppfattar också att de inte hann med att arbeta med hur hjärnan påverkas vid an-

vändning av ANDT-produkter. 

 

Det blev ju lite bråttom och det hade ju att göra med att vi skulle försöka hinna med 

det före jul, så det kändes ju kanske inte så välarbetat som man skulle vilja innan för 

vi kände ju att i NO så var vi tvungna att köra en ren NO-bit, för vi hade inte pratat 

om hjärnan. Vi hade jobbat med resten av människokroppen, så vi ville få med det. 

Och det hanns ju inte riktigt med. Det blev lite tokigt kände vi, vi ville ju återkoppla 

till det, till hjärnan för många av de här drogerna och hur det påverkar. (Lärare) 

 

Lärarna anser också att de måste utveckla sin förmåga att samarbeta för att skapa bättre 

förutsättningar för genomförandet av ämnesövergripande undervisning. 

 

En lärdom för oss är att vi måste träna oss att samarbeta bättre. Det är ju också att 

utvecklas. (Lärare) 

 

Nedan redovisas hur eleverna svarade på hur de upplevde om det var ett bättre sätt att 

arbeta projektinriktat i grupper med ett ämnesövergripande tema än ”vanlig undervis-

ning”. 
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Tabell 7. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att projektarbete var ett 

bättre sätt att arbeta jämfört med ”vanlig undervisning”, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 17 48 30 4 99 

Pojkar 24 59 16 2 101 

 

Resultatet visar att det finns en relativt stor grupp (20 %) totalt som inte ansåg att pro-

jektarbete var en bra arbetsform, medan däremot 23 procent instämde helt och hållet att 

de ansåg att projektarbete i grupper var en bättre arbetsform än ”vanlig undervisning” när 

det gällde att arbeta med ANDT-frågor. Framför allt var det flickorna som uppskattade 

detta sätt att arbeta (30 %), vilket var i det närmaste dubbelt så många som av pojkarna 

(16 %). 

 

De elever som svarade att det var ett bättre sätt att arbeta projektinriktat än med ”vanlig” 

undervisning svarade också att de instämde i att det var roligt att arbeta temainriktat med 

ANDT-frågor (se tabell 8 nedan). Även i det fallet var det flickorna som var mest posi-

tiva, medan ungefär 25 procent inte alls tyckte att det var roligt att arbeta på detta sätt. 

 

Tabell 8. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att det var roligt att arbeta 

temainriktat fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 23 46 30  99 

Pojkar 24 59 17  100 

 

I tabell 9 (se nedan) redovisas om eleverna uppfattade det som intressant att arbeta tema-

inriktat om ANDT-frågor.  

 

Tabell 9. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att det var intressant att ar-

beta temainriktat om ANDT-frågor, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 9 54 38  99 

Pojkar 13 60 27  100 

 

En mindre andel av eleverna (ca 10 %) svarade att de inte alls upplevde det intressant att 

arbeta projektinriktat och ämnesövergripande med ANDT-frågor. Flickorna svarade i 

något högre utstäckning än pojkarna att det var intressant. Ett likartat svarsmönster gäller 
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för om eleverna uppfattade detta sätt att arbeta som meningsfullt, med skillnaden att 

flickorna var ännu mer positivt inställda till att det var ett meningsfullt sätt att arbeta (se 

tabell 10 nedan). 

 

Tabell 10. Andel elever i procent som svarade att det var meningsfullt att arbeta ”temain-

riktat” om ANDT-frågor, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 9 45 46  100 

Pojkar 14 60 25  99 

 

Svarsmönstret vad gäller om det är lärorikt att arbeta temainriktat med ANDT-frågor lik-

nar vad eleverna anser om att det uppfattas vara intressant respektive meningsfullt att 

arbeta temainriktat (se tabell 11 nedan).  

 

Tabell 11. Andel elever i procent som svarade att de upplevde hur de upplevde att det var 

lärorikt att arbeta ”temainriktat” om ANDT-frågor, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 4 54 42  100 

Pojkar 17 48 35  100 

 

En av de elever som uppfattade det positivt att arbeta projektinriktat säger, trots att det 

samtidigt uppfattades som rörigt, så öppnade det nya perspektiv på lärande. 

 

Det blev lite rörigt, men /…/ man lär sig nya saker och även att man inte hittar SO-

delar och NO-delar. (Elev) 

 

Även lärarna såg det som givande att arbeta temainriktat och ämnesövergripande. En lä-

rare uttryckte detta särskilt tydligt, vilket här visas genom två citat. 

 

Bara det här sätt att hantera ANDT, att hantera olika perspektiv och ämnesövergri-

pande tycker jag är mycket givande för dem. /…/ Det är att spegla samhället. Det är 

att spegla verkligheten på något sätt. Det kunde ha varit ett annat innehåll, ett annat 

ämne. Men, det här arbetssättet tycker jag är bra ibland. Sedan att arbeta med ANDT, 

själva ämnet, innehållet är så klart viktigt. (Lärare) 

 

När det gäller sådana här frågor som vi har jobbat med nu, med ANDT, det rör ju 

flera ämnen plus det här sättet att jobba, att fokusera på källkritik, det rör ju alla äm-

nen. Jag skulle gärna jobba med fler ämnesövergripande teman där man just kommer 

åt det här med källkritiken och det här som vi har varit inne på nu med tidsplanering, 

att man får göra en verklig uppgift där man tränar dom sakerna. (Lärare) 

 



30 

 

Elevernas oförmåga att planera tidsmässigt för genomförandet av ett så pass omfattande 

projektarbete lyftes av flera lärare 

 

Jag tycker man skulle ha strukturerat upp tiden mer också, för nu kändes det som att 

de tyckte att dom hade jättemycket tid, men samtidigt ingen alls. Att de inte gjorde 

någongting på många av lektionerna och sen i slutet så säger dom; vi har inte haft 

nån tid att jobba med det här. (Lärare) 

 

Det är något som återkommer hela tiden, de har svårt att arbeta inom givna tidsra-

mar, det kan vara projekt, det kan vara eget arbete, prov. Det återkommer hela tiden 

så det är också något som vi ska bearbeta. (Lärare) 

 

Generellt sett framstår det som att arbeta temainriktat och ämnesövergripande i projekt-

form i grupper är en komplex arbetsform, men samtidigt som något som lärarna uppfattar 

som att det är lärorikt och en arbetsform som de är villiga att utveckla med målet att detta 

ska komma att utgöra en del i den ordinarie verksamheten. 

 

Det här ska kännas som en naturlig grej. Det här är inte en grej ovan på det andra. 

Det här är en del som du kan sortera in i den ordinarie verksamheten och den ska lik-

som inte växa. Jag har ändå tron på att det här sättet att arbeta det är i tiden. Finns det 

någonting som vi just behöver jobba källkritiskt så är det just kring de här delarna. 

(Lärare) 

 

De visade sig att cirka 20 procent inte alls ville rekommendera denna arbetsform, meden 

cirka 35 procent istället svarade att de starkt ville rekommendera detta arbetsätt (se tabell 

12 nedan). 

 

Tabell 12. Andel elever i procent som svarade att de skulle rekommendera andra elever 

att arbeta tema- och projektinriktat med ANDT-frågor, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 17 43 39  99 

Pojkar 21 49 30  100 

 

Det är förhållandevis många som är positiva till att arbeta ämnesövergripande och pro-

jektinriktat i grupper, fler flickor (39 %) än pojkar (30 %), medan strax under 50 procent 

av samtliga som ställer sig delvis bakom detta sätt att arbete. Även lärarna uttrycker sig i 

positiva ordalag till att arbeta på detta sätt. Å andra sidan när 20 procent av eleverna inte 

alls är benägna att rekommendera detta sätt att arbeta finns ett problem att hantera. Det 

skapar ett dilemma i form av hur det är möjligt att genomföra en framgångsrik undervis-

ning om runt en femtedel av elever inte alls uppskattar detta sätt att arbeta. Detta upp-

märksammas också av en de intervjuade lärarna som säger: 
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Eleverna är olika. Några tycker mycket om föreläsningar. /…/ Andra tycker mycket 

om att arbeta i grupp och andra tycker mycket om att arbeta i projekt som vi gör nu. 

Så det passar utmärkt för några, många tror jag, men man ska medge att vissa kanske 

inte utvecklas lika bra /…/. (Lärare ) 

 

Det visade sig inte heller möjligt för alla lärare att inom sina ämnen genomföra alla mo-

ment som fanns beskrivna i lärarhandledningen. 

 

För mig är målet att vi bara ska genomföra det här och se. Så har vi fått plocka bort, 

från början hade vi egentligen sju stycken huvudfrågor. Nu har vi plockat bort så att 

vi har tagit en kort historik, det står inte med i det som ska mätas av, men det är som 

en del i för att göra rapporten så bra som möjligt av det här fördjupningsarbetet så är 

det viktigt att du har en historik. Vi ska även titta på vad lagar säger och vi ska även 

ha med ekonomi och kroppen så det blir fyra huvudmoment som vi tittar på nu. Vi 

har plockat bort det här med reklam, påverkar miljön där det produceras och en fråga 

till. (Lärare) 

 

Resan kan sammanfattas som att även om både många elever och lärare var positiva att 

arbeta temainriktat, ämnesövergripande och projektinriktat i grupper så fanns det stora 

variationer hos eleverna, där t.ex. mellan 15-20 procent av eleverna uppfattade att arbetet 

i deras grupp inte fungerade och att alla inte medverkade i arbetet. Det är relativt liten 

andel (knappt 10 %) som ansåg att de inte fick stöd och hjälp i arbetet. Det är emellertid 

relativt många som tycker att det inte är lika givande att arbeta projektinriktat i grupper 

som det är med ”vanlig” undervisning, 17 procent av flickorna och 24 procent av pojkar-

na. Dessa elever tycker inte heller att det är vare sig roligt, intressant eller meningsfullt 

sätt att arbete.  

 

Målgången - Elevernas upplevelse av vad de lärt sig 

ANDT-projektets centrala syfte var att eleverna skulle ha förbättrat sina kunskaper om 

alkohol, narkotika, dopning och tobak. Utvärderingen har dels fokuserat detta men även 

hur den pedagogiska idé som ANDT på schemat vilade på fungerade i relation till pro-

jektets syfte. I tabell 13 (nedan) redovisas resultatet av hur eleverna svarade om de upp-

levde sig själva som mer insatta i frågor som har med ANDT efter att projektarbetet ge-

nomförts. 

 

Tabell 13. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att de är bättre insatta i 

frågor som har med ANDT att göra, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor  45 54 1 100 

Pojkar 6 44 49  99 
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En överväldigande majoritet av eleverna svarade att projektarbetet hade gjort dem bättre 

insatta i frågor som rör ANDT, varav runt hälften av eleverna instämde helt och hållet i 

detta påstående. Värt att notera är att det bara är 6 procent som säger att de inte alls är 

bättre insatta i ANDT-frågor, samtliga pojkar. Några elevröster låter enligt följande: 

 

Innan vi börja jobba med ANDT så kunde jag ingenting om det. Nu vet jag vad som 

händer i kroppen och hur mycket allt kostar. Och framförallt varför det inte är bra. 

Jag har lärt mig mer att hitta pålitlig information. (Elev) 

 

Jag har lärt mig i den här projektet väldigt mycket så som hur man skriver rapport 

speciellt när det gäller no, so. (Elev) 

 

Hur kroppen påverkas psykiskt och fysiskt efter ett amfetamin missbruk både på 

lång sikt och på kort sikt. Jag lärde mig också hur utspritt amfetamin missbruk var i 

Sverige och hur ekonomin påverkas av det. (Elev) 

 

Mer om hur tobak påverkar individer och samhället på ett djupare plan. Även hur 

man skriver en projektrapport och hur man kritiskt granskar källor. (Elev) 

 

Några lärarröster om vad eleverna uppfattas ha lärt sig. 

 

Jag har hört när de resonerar om saker som de har hittat så säger de rätt ut: Är det på 

det här viset? /…/ Så det är klart att de har lärt sig någonting. (Lärare) 

 

De hade även en självvärdering där de utifrån matriserna för kunskapskriterierna fick 

de ange i vilken nivå tyckte de själva tyckte att de nått, låg de på en enkle E-nivå, el-

ler en utvecklad C-nivå, eller en välutvecklad A-nivå utifrån svenskans kriterier, SO-

ns, NO-ns kriterier. (Lärare) 

 

Alla lärare som varit involverade i ANDT-projektet ska också bedöma elevernas skrift-

liga slutprodukt. En lärare ger uttryck för att det kan vara bra att eleverna därigenom kan 

bli uppmärksamma på att i ett ämnesövergripande arbete är det viktigt att alla ämnen blir 

väl behandlade i projektrapporten. 

 

Det kan vara bra för eleverna att man bedömer olika och för eleverna själva att de 

kan få se att de faktiskt måste satsa lika mycket på de olika delarna. Är det en fråga 

som har med SO och göra och en som har med NO att göra och så fördjupar man sig 

bara i den med NO och så blir det inget bra med det som gäller SO. Det kan vara 

viktigt för dem inför nästa gång. (Lärare) 

  

Det är också en stor andel av eleverna som svarade att deras förmåga att söka information 

på internet utvecklats (se tabell 14 nedan). 
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Tabell 14. Andel elever i procent som svarade att de upplevde att de blivit bättre på att 

söka den information som de behöver för att kunna lösa en uppgift, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 4 48 46 1 99 

Pojkar 16 51 33  100 

 

Det är framför allt flickorna som svarar att de upplever att de har blivit bättre på att söka 

information från internet, 46 procent mot 33 procent att pojkarna. Totalt uppger 39 pro-

cent av eleverna att deras förmåga att söka information förbättrats och 10 procent svarar 

att de inte påverkats alls i detta avseende. Detta måste dock vägas mot antagandet att en 

del elever uppfattade att de redan kunde söka information på internet när projektarbetet 

startade och därigenom upplever att deras förmåga i detta avseende inte påverkats. Några 

elevröster om vad de uppfattar att de har lärt sig. 

 

Att hitta information på ett bra sätt och att kunna hjälpa andra. Och att kunna skriva 

en rapport. (Elev) 

 

Inget, jag kunde redan allt jag hittade, kunde redan hitta information och vara käll-

kritisk. Att skriva projektrapporten var de enda som jag lärde mig. (Elev) 

 

Att hitta bra information och att hjälpa andra i gruppen. (Elev) 

 

Lärarna är ändå lite tveksamma om elevernas förmåga att söka information. 

 

Jag märker att de inte har samma sätt att söka som t.ex. jag. De har inte lätt att 

hamna på rätt sidor, snarare tvärt om. /…/ Jag påpekar hela tiden att om de kommer 

på en sida som en myndighet ansvarar för då är det lite mera trygghet. Hamnar de på 

en blogg, eller någonting annat då är det mycket otrygghet och jag har förklarat att 

en blogg det kan vara jag som har skrivit och att jag inte är specialist på hjärnan och 

allt jag berättar kan lika gärna vara fel. Det är inte lika tryggt. Jag tror att de har lätt 

att hamna på bloggar och otrygga källor, om jag får säga så. Det är något som kräver 

mycket insatser från oss lärare /…/. (Lärare) 

 

/…/ att det här var kopplat till att vara källkritisk, det märktes ju att det behövdes ju 

verkligen. Just när det gäller ANDT finns det ju jättemycket information på nätet, 

men vem står bakom. Då kunde eleverna svara; jag vet inte. Det är extra viktigt att 

vara källkritisk när det handlar om droger. Det kan bli väldigt fel om man tror på fel 

grejer. (Lärare) 

 

Ibland tycker jag att de har ingen riktig koll på vad det är för ord som är bra för att få 

reda på fakta. Då skriver de en hel mening och förväntar sig att nu kommer det upp 

det jag vill ha. Men, då är det inte alls säkert att de får upp de bästa källorna. /…/ Det 

har de fått öva på att hitta rätt sökord. (Lärare) 
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Svårigheten tror jag är att de är så vana att gå ut och söka information om sånt de är 

intresserade av, till vardags, så att de tror att de kan söka. Och de får väl reda på nåt 

som de vill ha reda på till vardags, men det gör att det blir lite svårt, att de har kom-

mit in med den känslan att söka information, det är väl inget svårt. Och så hittar de 

ingenting om just det här, för det var mycket svårare… eftersom vi har ganska speci-

fika frågeställningar. Det är inte bara att söka: cannabis. Men det är ju så de söker, 

för de är ju vana vid att de vill bara veta mer om ett begrepp eller ett ord, det är de 

vana att söka på. De tar alltid det översta, det som först dyker upp. (Lärare) 

 

Det svåra när de jobbar med texter är väl att komma in på djupet, på cellnivå. Det yt-

liga hittar de, de orienterar sig ganska bra, snabbt. Men när de sen inte bara ska be-

rätta att det och det händer, vi vill att de ska förklara, hur funkar det i kroppen, inuti, 

och det har varit svårt att hitta relevant, åldersadekvat fakta. (Lärare) 

 

Det visade sig också att det fanns väsentligt färre källor att hitta på internet vad gäller 

dopning.  

 

Vi kan påpeka att det här med bokstäverna det var lätt att besvara på alkohol, på nar-

kotika och tobak, men dopning var inte så lätt, så jag kan tänka mig att flera elever 

har upplevt frustration. - Det har du helt rätt i, det är viktigt att tänka på, det var 

svårt, det var jättesvårt. Fast man försökte hjälpa dem, det fanns inte och just i SO, i 

NO var det ju inga problem. Just i SO, men hur påverkar dopning samhället, hur på-

verkar det ekonomin. - Ja, det var ju väldig skillnad, tobak och alkohol går ju åt 

andra hållet, det fanns… det var ju mycket, mycket lättare att hitta svar på alla frå-

gor. (Lärare i gruppintervju) 

 

De elever som valde bokstaven D (dopning) fick därför inte fram så mycket material som 

underlag till sina projektrapporter. Det fick till följd att en del av dessa elever uppfattade 

att de hade misslyckats med sin uppgift. 

 

Nu blev det ju några, dom som fick den bokstaven då för dopning, som kände att 

dom hade misslyckats, fast de egentligen har gjort allting på rätt sätt, men dom tyck-

er att dom har misslyckats när dom inte har hittat svar på alla frågor. (Lärare) 

 

När det gäller att söka information på nätet fanns det i det här fallet en begränsning i form 

av tillgång till läsplattor och datorer som gjorde att det gick bort en hel del tid för elever-

na, både för att söka information och för att kunna skriva ut material.  

 

Sedan är vi begränsade med, när alla ska göra det här samtidigt. Vi har 32 paddor, 

lite datorer och så där. Det blir smått och vi har inte möjlighet att skriva ut från pad-

dorna än. Då måste det gå via att du får skicka mail till dig själv. Det är flaskhalsar i 

systemet som gör att det blir mycket knöligare. /…/ Det har varit oerhört mycket, 

teknik som inte har fungerat. (Lärare) 

 

De hade en padda per grupp och så var de fem, sex stycken i varje grupp och en 

padda på så pass många elever /…/. Det blir inaktivitet. Så hade var och en haft en 
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padda så. Sedan gick det inte att skriva ut direkt från paddorna. Det var många saker 

som gjorde att det blev stressat. Det blev inaktivitet och det blev ett missnöje. Men 

ändå, med tanke på hur mycket som gick fel så blev slutresultatet ändå över förvän-

tan. /…/ Så här är de förutsättningar vi har och vi måste göra det bästa av situationen 

och de tycker jag att de flesta har lyckats gjort. (Lärare) 

 

Ytterligare en lärare lyfter fram att det var begränsande att inte kunna skriva ut material 

de hittat på nätet 

 

Det tror jag t.ex. om vi hade haft möjlighet att skriva ut som vi inte hade riktigt då… 

då hade de kunnat hitta sidor, skriva ut, då hade vi lättare kunnat spalta upp tiden; 

den här och den här lektionen söker vi och skriver ut det som ni kommer överens om 

är bra artiklar. Och sen tittar vi på vad vi har fått. Om det är något som fattas, då kan 

de få möjlighet att söka efter nånting mer och sen går vi vidare till nästa steg och 

jobbar med det här vi har hittat. Och läsa, stryka under, så tror jag att vi hade behövt 

hjälpa dem. (Lärare) 

 

Samma lärare säger också att eleverna måste lära sig att använda lektionstiden för sök-

ning effektivare, nu var det lätt så att en del elever ”fastnade” på youtube eller andra sidor 

som inte var relevanta för det aktuella arbetet. 

 

De måste också arbeta med att vara mer effektiva, under lektionstid när de söker på 

internet, det är lätt att de hamnar på youtube, eller nåt annat. (Lärare) 

 

Nära kopplat till eleversinformationssökande är också förmågan att värdera källor. Vad 

gäller hur eleverna svarar om deras förmåga att granska information som de hittar på in-

ternet framgår det av tabell 15 (se nedan). 

 

Tabell 15. Andel elever som svarade att de upplevde att de är bättre på att kritiskt granska 

information som de hittar på internet, fördelade på kön.  

 

Kön Inte alls Delvis Helt och 

hållet 

Ej svar Totalt 

Flickor 6 46 48  100 

Pojkar 6 56 37 2 99 

 

Även i avseende på hur eleverna svarar att deras förmåga utvecklats vad gäller att kritiskt 

granska källor är det fler flickor (48 %) som helt och hållet håller med om att det blivit 

bättre, mot 37 procent av pojkarna. Endast en liten minoritet (6 %) av både pojkarna och 

flickorna uppger att de inte påverkats alls. Några elevröster säger.  

 

Jag har lärt mig mer om källhänvisningar. (Elev) 

 

Jag förstår hur man ska jobba källkritiskt bättre nu och jag har lärt mig hur ANDT-

produkter påverkar både ekonomi och hälsa. (Elev) 
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Jag har lärt mig att skriva rapporter, att söka information på internet, och att efter att 

separera den information jag fick kunna göra korta sammanfattningar. (Elev) 

 

Eleverna uppfattas dock ändå av lärarna att ha kommit olika långt i sin förmåga att vär-

dera källor. 

 

De är på väldigt olika nivåer, vissa har precis fått upp ögonen för vad det här med 

källkritik är. De tycker att de är källkritiska när de skriver att det är en tillförlitlig 

källa. (Lärare)  

 

Men även lärarna upplever att de arbetsformer som använts i ANDT på schemat har bi-

dragit till att utveckla elevernas förmåga att värdera källor. 

 

Det här med källkritik är något som har blivit mycket naturligare. /…/ Jag tror att de 

kommer att vara mycket bättre på det här med: Hur vet jag att det här är sant då. (Lä-

rare ) 

 

Eleverna skulle redovisa resultatet på ett sätt som motsvarar det sätt som uppsatser på 

högskoleutbildningar är disponerade.  

 

Jag försöker hela tiden påpeka att det de gör nu hjälper dem att ha redskap när de ska 

läsa på gymnasieskolan och sen på universitet. Jag ger hela tiden en blick mot fram-

tiden. (Lärare) 

 

Följaktligen fick eleverna också information om hur dessa är disponerade med inledning, 

syfte, metod, resultat o.s.v. och kan ses som en förberedelse för eleverna när de senare 

kommer till gymnasieskolan och för en del i framtiden går till högskolestudier.  

 

Eleverna var inte så bekväma till att börja med det för de förstod inte ett dugg vad 

det var de skulle göra. För det var så långt från deras vanliga arbetssätt. /…/ Nu ska 

man lära sig saker i SO och så ska man lära sig saker i NO och så ska det bli den där 

konstiga saken rapport som ska skrivas så tråkigt som det bara finns. Raka motsatsen 

till vad i varje fall jag har tjatat om innan. Nu ska vi krydda på, nu ska vi skriva 

spännande. Jag tänker så här efteråt, det blev inte så tokigt. (Lärare) 

 

Eleverna arbetade i grupper med att ta fram information, medan projektrapporterna är 

skrivna enskilt av varje elev.  

 

Vi valde att inte ha slutprodukten som ett grupparbete. Vi ville att de skulle kunna 

samarbeta före, men prestera var och en för sig så att det inte blir att man kan glida 

med på en räkmacka. Att det är en som har tagit fram alla information och sedan 

samma person som har skrivit ihop det. Det gick ju inte nu. (Lärare) 

 

Jag tror att de har haft lite svårt med att se fördelarna att göra det tillsammans. Det 

här är inget grupparbete sa de. Vi ska ju ändå göra en individuell grej. (Lärare) 
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Många elever säger också att de blivit bättre på att skriva rapporter. 

 

Jag har lärt mig jättemycket och lärt mig skriva en bra rapport. (Elev) 

 

Planera mitt arbete. Skriva en projektrapport. (Elev) 

 

Hur man skriver en rapport och massa andra roliga och intressanta saker. (Elev) 

 

Jag har lärt mig att jag måste ta mer av min fritid på arbeten och inte skjuta upp det 

till sista dagen. Jag har också lärt mig hur man skriver en vetenskaplig rapport. 

(Elev) 

 

En genomgång av de 16 projektrapporter som valdes ut visar som man kan förvänta sig 

kvalitativa skillnader, men att även ”lägstanivån” av dessa rapporter kan ses som att ele-

ven i det fallet samlat information, sammanställt och redovisat denna med angivande av 

källor i det format som rapporter av den här typen vanligen i skrivna i.  

 

Jag är SVA-lärare. För den gruppen är det ofta dubbelt svårt, dels ska de ta till sig 

kunskapen och de ska också göra det på ett språk som de inte är hemma med och att 

skriva en formell rapport är ganska långt ifrån vad de annars har gjort. Jag har inte så 

stora förväntningar på just den delen av resultatet, av det rent skriftliga för det ger 

dem inte riktig rättvisa. Framför allt de som är ganska nyanlända. (Lärare) 

 

Några av projektrapporterna visar, som man kan förvänta sig, god kvalitet i alla dessa 

avseenden. 

 

Redovisningen av resultatet skulle ske, å ena sida är temat ANDT sådant att det lämpar 

sig väl för muntliga redovisningar och diskussioner å andra sidan är det också ett lämpligt 

sätt träna att strukturera och redovisa ett komplext ämnesinnehåll.  

 

Det här blev en nödlösning. Jag är mer en redovisningsperson. De här ämnena gör 

sig mer som diskussion än att skriva en rapport och lämna in till en lärare som ska 

läsas. Så hade jag fått göra om så hade jag nog lobbat för att skriva en rapport istället 

ska det resultera i en muntlig redovisning, presentationer. De behöver skriva rappor-

ter också. (Lärare) 

 

Vissa som ville skriva fint, först skrev dom en kladd och sen: oj nu blev det fel, jag 

måste lägga till här, hur gör jag då, jag kan ju inte sudda allt… så vissa gjorde ju en 

kladd först och så skrev dom rent sen och det tog ju jättemycket tid. Nu valde ju vi, 

eftersom vi skulle samarbeta med svenskan, att det skulle få bli den här projektrap-

porten, men jag känner samtidigt att det här temat, ANDT, känns ju mer att det är 

något man vill dela med sig och att det skulle kunna få bli redovisningar utav det. 

(Lärare) 
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De fick ju läsa varandras. Vad gäller arbetssättet tycker jag det var bra för dem också 

att träna i att skriva en rapport. - Ja, absolut, men just för ämnet ANDT, för den de-

len behövdes nog mer diskussioner. (Lärare) 

 

Det är inte lätt för dem. De ska strukturera, de arbetar precis som man arbetar på 

universitet fast på deras nivå. Det gör att det här är mycket bra. /…/ De måste ut-

veckla vanor att arbete på det här sättet, att utveckla kritiskt tänkande, att så små-

ningom utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. /…/ Att de har koll på olika käl-

lor. Man kan hitta det bästa av det värsta på internet, att de kan jämföra på något sätt 

och ta avstånd och att strukturera tankarna. /…/. (Lärare) 

 

En annan frågeställning är om även lärarna utvecklar nya kunskaper inom ANDT-

området genom att de handleder elevernas projektarbeten och att det på det sättet kan 

minska den osäkerhet om ANDT-frågor som en del lärare upplever (se t.ex. Skolverket, 

2012). 

 

Jag kommer att läsa deras rapporter, så klart. Vissa narkotika är okända för mig fort-

farande, så jag kommer förmodligen att lära lite av dem. Jag är väldigt nyfiken att 

läsa vad de har skrivit. (Lärare) 

 

Vad finns det för lämpliga sätt att organisera undervisning om ANDT-frågor? Kan det 

göras på andra sätt, t.ex. dela upp innehållet och att genomföra mindre projektarbeten 

förlagda under flera år, från år 7 till 9? 

 

Det här inte tänkt att det ska vara just i nian, utan ANDT ska du ju kunna använda 

under en period mellan 13 och 16 år. Nu blev det ju ganska storslaget, hela årskursen 

samtidigt pang, alla fyra bokstäverna pang, skriva en rapport, allihopa in på en gång 

under en period, så kör man en bokstav. Man kan ju säkert smyga igång i sjuan att 

man under en period så kör man en av bokstäverna. Vi jobbar med tobak, eller vad 

man vill börja med för bokstav. Sedan tycker jag att dopning är för liten för att kunna 

ha som egen punkt. /…/ Rökning och alkohol är de stora bitarna. Narkotikan är ju ett 

stort problem, men ändå i antal är det inte lika utbrett än tack och lov, dopning 

samma sak, visst är det ett stort problem, men i fall vi tittar kvantitet så är det inte 

lika stort nyttjande av det, så man skulle nästan trycka in dopningen i alkoholen. (Lä-

rare) 

 

Det blev för lite delat, bara producera någonting som en lärare läser. Nu blev det 

några som fick läsa en annan bokstav. Jag hade velat att man hade kunnat ta del av 

fler bokstäver. Kanske gjort feedbackdelen större. Så att man fått läst ett A, ett N, ett 

D om man haft T själv, så att man hade berört alla fyra bokstäverna. Nu gick inte det 

med tidsbrist. (Lärare) 

 

Skälen till varför eleverna skulle arbeta i grupper var både rent praktisk karaktär, som att 

det fanns för få datorer och Ipads i förhållande till antal elever, men också att det sågs 

som en pedagogisk vinning att träna sig att arbeta tillsammans. 
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Anledningen egentligen till varför de jobbade i grupper var ju för att vi hade för få 

datorer och Ipads, än att det fanns en vinning i att söka tillsammans. - Fast tanken 

var ju att de skulle ha nytta av varandra, söka tillsammans. Det var ju en del som för-

stod det och det blev ju bra. Just det här när någon kanske hade sökt hemma och tog 

med sig och delade med sig utav det till gruppen. Eller bara genom att tala om att jag 

hittade den och den källan, så kunde de gå vidare. - Det var ju så vi hade tänkt att det 

skulle bli, ett givande och tagande i gruppen. Men perioden var nog för kort för det, 

de hade ju inte så många gånger att söka på. Men jag tyckte ändå att de försökte 

hjälpa varandra, senare i skedet också, när de satt och skrev: Men det här har jag inte 

hittat nån information om, då gick dom till dom som hade jobbat med samma sak; 

jaha, vad har du hittat? Var hittade du det? (Lärare i gruppintervju) 

 

Resultatet kan sammanfattas som att eleverna upplever att de nu är bättre insatta i ANDT-

frågor. Faktiskt så många som runt 50 procent att de helt och hållet instämmer i detta på-

stående. Detta gäller i huvudsak även elevernas upplevelse av deras förmåga att söka in-

formation och kritiskt granska källor. Många elever uppger att de även blivit bättre på att 

skriva en projektrapport. Sett till resultatet vad eleverna lärt sig kunskapsmässigt om 

ANDT-frågor, hur deras förmåga att söka information, granska källor och skriva en rap-

port framstår detta som ett framgångsrikt sätt att undervisa. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Utvärderingen av pilotprojektet ANDT på schemat har syftat till att beskriva och tolka på 

vilka sätt ett nyutvecklat kursmaterial för att undervisa om ANDT-frågor uppfattas fun-

gera i praktiken. Syftet var även att med utgångspunkt i vad utvärderingen visar att lyfta 

fram vad som av de involverade aktörerna uppfattades som problematiska moment och 

som skulle kunna behöva förändras för att ge en bättre fungerande undervisning, såväl 

som vad som uppfattas ha fungerat väl. Till detta ska dock läggas att det inte går att veta 

vad resultatet skulle ha blivit med andra sätt att genomföra undervisningen.  

 

Erfarenheterna från projektet visar bl.a. att en majoritet av elever fick information både 

om ämnesinnehåll och att de förstod hur arbetet skulle genomföras. Alla elever var dock 

inte med ”på tåget” redan från start. Det var cirka 15 procent av eleverna som ansåg att de 

inte hade fått en bra introduktion till temat och drygt 20 procent av flickorna och nästan 

30 procent av pojkarna som uppgav att de inte fått tydliga instruktioner till hur arbetet 

skulle genomföras. Under arbetets gång var det sedan cirka 15 procent av eleverna som 

uppgav att arbetet i deras grupp inte fungerade och drygt 15 procent av flickorna och 

drygt 20 procent av pojkarna som svarade att inte alla i deras grupp medverkade i arbetet. 

En relativt liten andel (knappt 10 %) ansåg att de inte fick det stöd och hjälp i arbetet som 

de behövde. Det var även relativt många som tyckte att det inte var lika givande att arbeta 

projektinriktat i grupper som det är med ”vanlig” undervisning, 17 procent av flickorna 

och 24 procent av pojkarna. Dessa elever tyckte inte heller att det är vare sig ett roligt, 

intressant eller meningsfullt sätt att arbeta. När det däremot gäller elevernas intresse för 

att arbeta med ämnesövergripande projektarbete i gruppform är bilden splittrad. Det var 

visserligen en klar majoritet av eleverna som angav att detta sätt att arbeta både var roligt, 

intressant och meningsfullt och att de kan rekommendera andra elever att arbeta på detta 

sätt. Mot detta står att runt 20 procent av eleverna säger att de inte alls uppskattade ar-

betsformen. Detta skapar svårigheter om målet är att alla elever ska vara delaktiga i 

undervisningen. Å andra sidan förefaller det sannolikt att även när andra undervisnings-

former används så attraheras inte heller då alla elever. En överväldigande majoritet av 

eleverna upplever trots allt att deras kunskaper om ANDT-frågor förbättrats. Däremot 

förefaller det vanskligt att veta något mer bestämt om hur elevernas attityder och värde-

ringar påverkats. En positiv tolkning kan dock vara att många elever fått upp ögonen för 

det riskfyllda med att nyttja alkohol, narkotika, dopning och tobak och därför också i en 

del avseenden omprövat sina tidigare ståndpunkter. 

 

Granström (2003) framhåller att det inte är givet att arbete i grupper faller väl ut. Studien 

av ANDT-projektet visar också att eleverna hade olika uppfattningar om hur väl arbetet i 

grupperna fungerade och i vilken utsträckning de ansåg att alla i gruppen bidrog. I Skol-

verkets (2013) litteraturgenomgång av preventionsprogram framstår program som bygger 

på interaktivitet, som t.ex. grupparbeten, som de som har störst möjlighet att påverka ele-

vernas uppfattningar. Strandberg (2006) pekar på att det är i samspråk med varandra som 

eleverna utvecklar sitt lärande, när de försöker förstå varandra och varandras utgångs-

punkter och ställningstaganden. Sjödin beskrev redan i början av 1990-talet att gruppstor-
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lek och gruppsammansättning är viktiga faktorer, liksom att det är betydelsefullt att lära-

ren är tydlig med vad som förväntas att grupparbetet ska resultera i. Vidare visade Sjödin 

att eleverna behövde motiveras att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för varandra. 

Gruppinteraktionens betydelse lyfts fram också av Sjödin som menar att lärarna måste 

vara öppna för vad som kan ske i ett grupparbete, bortom vad som förväntas ske. Ett an-

nat sätt att uttrycka sådana förväntningar på lärarens tydliga närvaro vid grupparbeten 

beskrivs av Hammar Chiriac och Granström (2012, s 360) när eleverna önskar att lärarna 

ska kunna ”/…/ ’read’ the group´s needs” samt att lärarna ska finnas tillgängliga för att 

stödja grupperna i deras arbete. Säljö (m.fl., 2011) framhåller att s.k. projektarbeten vun-

nit alltmer gehör från skolans sida, något som uttrycks vara ett försök att i dagens medie-

samhälle utveckla undervisning som uppfattas vara mer relevant ur ett elevperspektiv. 

Forslund Frykedal (2008) är emellertid skeptisk till grupparbeten på grund av dess kom-

plexitet, samtidigt som att grupparbete ses som en potential för lärande, utveckling och 

reflektion. Gärdenfors (2010) hävdar i det sammanhanget att kunskap inte handlar om att 

i första hand kunna återge fakta, utan om att ha utvecklat förståelse för ett ämnesområde. 

Larsson (2013) framför att det är först när eleverna har utvecklat förståelse för ett ämnes-

område som det är möjligt för dem att agera kritiskt granskande. Det arbetssätt som an-

vänts inom ANDT-projektet kan sägas svara mot en kunskapssyn där förståelse är i fo-

kus. De grundläggande frågeställningarna som beskrivs i lärarhandledningen och som 

togs fram med avsikt att de skulle kunna bearbetas oavsett ämne, kan sägas bidra till att 

möjliggöra ökad förståelse från elevernas sida genom ANDT-problematiken belyses från 

flera olika utgångspunkter.  

 

Utvärderingen av projektet visar att startblocket skulle behöva utvecklas, framför allt 

genom att lägga mer tid på introduktionen av ämnesinnehållet och att ge mer utrymme åt 

att beskriva och förklara hur arbetet är tänkt att genomföras och vad det ska resultera i. 

Det verkar också finnas en förbättringspotential genom att eleverna under hela processen 

ges hjälp och stöd med att samarbetet i grupp fungerar. Det framstår som att lärarens roll 

som ledare för arbetsprocessen än mer behöver sättas i centrum. Vad gäller syftet att ut-

veckla elevernas förmåga att söka information på internet, att förhålla sig källkritiska och 

utveckla en ökad förståelse för drogproblematik har detta fungerat väl. Både elever och 

lärare anger dock att tidsramen för projektets genomförande var för snäv, liksom att tid-

punkten, sent på höstterminen med avbrott för jullov, inte gynnade projektet. Det fram-

kom också att det blev ett omfattande projekt när alla fyra ämnesområden, alkohol, nar-

kotika, dopning och tobak, skulle behandlas. En tolkning är att det arbetssätt som utveck-

lats för undervisning inom ANDT skulle kunna påbörjas redan i årskurs 7 med någon av 

drogerna och några av de sju frågeställningarna, fortsätta i årskurs 8 och att en projekt-

rapport skrivs först i årskurs 9. Det går t.ex. även att tänka sig att fokus är muntlig presen-

tation i årskurs 7, att en enklare form av skriftlig redovisning sker i årskurs 8 och den mer 

avancerade projektrapporten skrivs i årskurs 9. Hur resultatet av elevarbetena ska redovi-

sas ger lärarhandledningen olika förslag på. Att redovisa resultatet i en skriftlig rapport, 

som skedde i det här fallet, har fördelar i form av att eleverna tränas i att systematisera 

och sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt. Detta är en förmåga som eleverna 

kommer att ha nytta av om de fortsätter att studera på gymnasie- och högskolenivå. Det 
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finns andra fördelar om redovisningen sker muntligt med efterföljande samtal och dis-

kussioner. Eleverna får på så sätt möjlighet att träna muntliga presentationer och att ar-

gumentera och upptäcka vilka värderingar de är bärare av i ANDT-frågor. En kombinat-

ion av dessa båda redovisningsformer kan vara ett alternativ. Med utgångspunkt i den 

utarbetade lärarhandledningen skulle en långsiktig och strategisk plan för undervisning 

inom ANDT, liksom träning i att söka och värdera internetinformation, under högstadie-

tiden kunna formuleras. Sammantaget blir slutsatsen av utvärderingen att, trots att inte 

alla elever uppskattar det sätt som använts i pilotprojektet ANDT på schemat sätt att ar-

beta, är det mycket som talar för att detta sätt att undervisa framstår som värt att använda 

och utveckla vidare. 
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Bilagor 

 

2014-01-07 

 

Utvärdering av ANDT-projektet Forssaklackskolan ht-13 

 

Enkätformulär 

 

Besvara följande påståenden. Ange det alternativ som bäst svarar 

mot vad Du tycker (ringa in ett svar för varje påstående). 
 

Jag är: 

 

Tjej     Kille 

 

Jag har arbetat med följande tema: 

 

Alkohol Narkotika Tobak Dopning 

 

STARTBLOCK 

 

1. Vi fick en bra introduktion till det tema ”ANDT-projektet” skulle handla om.   

 

1    2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

2. Vi fick tydliga instruktioner och jag förstod hur arbetet skulle gå till.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

RESAN 

 

3. Vi fick den hjälp av våra lärare som vi behövde under arbetets gång.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 
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4. Arbetet i den grupp jag var med fungerade.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Dåligt                        

   Bra 

 

5. Alla i gruppen medverkade till att vi skulle nå ett bra resultat med arbetet.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

 

MÅLGÅNG 

 

6. Jag är nu bättre på:  

 

- A) Att söka den information som jag behöver för att kunna lösa en uppgift 

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

-  B) Att kritiskt granska information som jag hittar på internet 

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

  

7. Jag upplever att jag nu är bättre insatt i frågor som har med ANDT att göra.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

8. Det sätt som vi arbetet med ANDT-frågor tycker jag är bättre än ”vanlig” undervis-

ning.  
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1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

9. Jag tycker att det var roligt att arbeta ”temainriktat” om ANDT-frågor.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

10. Jag tycker att det var intressant att arbeta ”temainriktat” om ANDT-frågor.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

11. Jag tycker att det var meningsfullt att arbeta ”temainriktat” om ANDT-frågor.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

12. Jag tycker att det var lärorikt att arbeta ”temainriktat” om ANDT-frågor.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

13. Jag skulle rekommendera andra elever att arbeta på detta sätt om de fick chansen.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8  

 9   10 

Inte alls                       

 Helt och hållet 

 

14. ”ANDT-kursen” har framför allt lärt mig följande (svara med egna ord – använd 

baksidan om Du behöver mer utrymme): 
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15. Jag skulle också vilja berätta att (använd baksidan om Du behöver mer utrymme): 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEVERKAN!!! 
 

Högskolan Dalarna 

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna 

 

 

Mats Lundgren & Ina von Schantz Lundgren 

mlu@du.se   ivo@du.se 
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