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Frågeställning

O Hur kan genomförandet av gymnasiearbete 

bli bättre och att det blir ett bättre sätt för 

eleverna att visa på att de är väl förberedda 

för sitt yrke?



Målgrupp

O Vuxenstuderande på ABF vux

O Äldreprofil



Bakgrund

O Utgått från Gymnasiearbetet 100 p

O Tidigare varit en skriftlig uppgift liknande      

en C-uppsats

O Svårt att se elevernas praktiska kunskaper.

O Många tycker det är svårt  att skriva.



Gymnasiearbetet

O "Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd 
för det yrkesområde som gäller för den valda 
yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att 
utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 
yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett 
sådant sätt att eleven planerar, genomför och 
utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan 
utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva 
sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.”

( Skolverket . 2011)



Styrkedjan

O Mål

O Planering

O Genomförande

O Utvärdering



Aktionen
Gymnasiearbete

APL

Planering

Manus 
skrivning

Rollspel

Utvärdering



Verktyg

O Loggbok

O APL

O Rollspel i metodrummet

O Film + bilder



Planering

O Informera eleverna

O Planera ihop med kollegor

O Hjälpa till och stötta elever i 

manusskrivandet.

O Öva inför rollspelet



Genomförande

O Manus skrivande

O Rollspel

O Filmning

O Utvärdera sitt arbete



Elever och lärare samtalar 
inför rollspelet



Rollspelet



Rollspelet



Rollspelet



Resultat

O Alla gjorde var sitt  manus till rollspelet

O Lärare eller docka var skådespelare

O Situationer från aktiviteter på Äldreboende.

O Tex plantera blommor, morgon rutin, utflykt , 

manikyr och  musik.

O Filmer som skall visas för nästa grupp som skall 

göra gymnasiearbetet 

O Fler vill göra gymnasiearbetet.

O Elever visade ett stort engagemang och stolthet.



Analys

O Får fram en typisk situation i yrkesrollen som 
undersköterska. Och lärare kan  försöka fånga 
in centrala förklaringar av elevens kunnande.( 
Carlsson. C-G, Gerrevall, P & Pettersson, A 2013)

O Genom att veta hur och sedan kunna förklara 
vad som gjorts (Andersson & Fejes , 2011). 

O Jag ser att eleverna har ett stort engagemang 
när de har format  sitt manus för rollspelen. 

O Det skall vara eleverna som skriver sina manus 
och lärare skall inte lägga sig  i för mycket. 



Analys

O Enligt Liedman (2014) var John Deweys sätt 

att se det att betydelsen av att koppla 

praktik och teori väldigt viktig. 

O John  Deweys skapade “ Learning by doing” 

det är genom att göra saker praktisk som 

det teoretiska får en mening.

O Förslag från elever att ha liknade rollspel i 

undervisning.

O Viktigt med bra utvärdering.
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