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Sammanfattning 

Elever på yrkesprogram tenderar att ha lägre kunskap och motivation inom akademiska 

ämnen som t.ex. samhällskunskap än övriga nationella gymnasieprogram. Det finns flera 

orsaker till detta. Elevernas socioekonomiska bakgrund har en stark påverkan bland annat då 

eleverna tenderar att välja gymnasieprogram efter sin livssituation. Vidare finns det en 

oförståelse bland yrkeselever till varför de behöver läsa akademiska ämnen. Samtidigt har 

även skolorna ett stort ansvar i form av att de inte anpassar undervisningen efter elevernas 

förutsättningar. Elevernas intressen tas inte i beaktande och istället är det lärarnas agenda som 

tenderar att styra undervisningen. Istället förenklas undervisningen till en låg nivå som inte är 

utmanande. En av de övergripande faktorerna till ovanstående punkter är den dikotomi som 

existerar mellan teori och praktik. Varken elever eller lärare tror att eleverna klarar av en hög 

undervisningsnivå inom akademiska ämnen eftersom de är mer ”praktiskt lagda”. Därmed kan 

inte eleverna motiveras till studierna.  

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som påverkar motivationen hos elever på yrkesprogram 

i samhällskunskap samt finna framgångsrika undervisningsmetoder som ökar densamma. 

Genom kvalitativa litteraturstudier har vi analyserat aktuell forskning på området. Vi kan 

konstatera att forskningsfältet är för litet för att kunna dra några generella slutsatser av 

undersökningen. Dock visar resultatet en tendens till att vissa metoder kan vara mer 

användbara än andra. Med hjälp av deliberativa samtal eller infärgning ökar elevernas 

delaktighet i klassrummet och lektionsinnehållet anpassas till elevernas preferenser. Genom 

QtA-metoden ökar elevernas läsförståelse och därmed också elevernas behållning av texterna 

– vilket i sig har betydelse för motivationen.  
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1. Introduktion 
Rubriken ”Politik är skit” kan ses som provokativ, men speglar synen som många elever på 

praktiska program har. Problemet handlar om att skolan inte lyckas få eleverna tillräckligt 

motiverade att bli goda samhällsmedborgare. En studie gjord under tidigt 2000-tal visar att en 

stor del av de artonåriga eleverna från de yrkesförberedande programmen inte var intresserade 

av att rösta i det kommande riksdagsvalet.1 För att bemöta denna problematik har skolan flera 

viktiga uppdrag. Den ska hjälpa elever att inhämta kunskap och motivera till fortsatt lärande. 

Skolan har också det politiska uppdraget att ge elever de färdigheter de behöver för att bli 

goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle.2 Historiskt har folkskolans uppgift 

varit att fostra nationens medborgare till lojalitet gentemot fosterland och kyrkan. Det var 

först efter andra världskriget som skolans demokratifostran framhävdes på allvar.3 Alla 

skolämnen ska utveckla elevens demokratiska färdigheter men samhällskunskap har en 

särskild plats, då det i större utsträckning handlar om det samhälleliga området.  

 

I dagens läroplan läggs fokus på att motivera utvecklandet av förmågor som är anpassade 

efter arbetsmarknadens behov. Det handlar om förmågor som ska hjälpa elever att hantera 

dagens stora informationsflöde samt utveckla deras förmåga att tillägna sig ny kunskap och 

kritiskt tänkande.4 Vidare pekar läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) på att lärare har 

uppdraget att anpassa utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar. Dessutom säger 

läroplanen att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen.”5 Då många elever på yrkesprogram på förhand har 

en låg ambitionsnivå vad gäller samhällsämnet anses det särskilt viktigt att lärarna ägnar tid 

och energi åt att anpassa undervisningen.  

 

Beroende på vilket program man läser finns det även en problematisk skillnad i fördelningen 

av undervisningstimmar i samhällskunskap. Timmarna är färre på yrkesförberedande program 

än på de högskoleförberedande programmen. Det förstnämnda har i regel bara 50 poäng 

medan det sistnämnda har 100 poäng att röra sig med. Varför ska de elever som har lägst 

intresse och sämst förkunskaper ges mindre tid kring ett så viktigt uppdrag som att bli goda 

                                                           
1 Långström & Virta, Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande, 2., 
[rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016 
2 Skolan och medborgarskapandet: en kunskapsöversikt, Skolverket, Stockholm, 2011 
3 Skolverket, 2011 
4 Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) 
5 Lgy11 s 6 
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samhällsmedborgare? För att förändra skillnaderna i antal timmar mellan programmen krävs 

det politiska beslut och är inget som enskilda lärare kan besluta om. Vad lärare måste göra är 

att ta den givna tiden och göra det bästa av situationen.  



3 
 

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att finna och undersöka framgångsrika metoder att bedriva 

samhällskunskapsundervisning för elever på praktiska gymnasieprogram. Med framgångsrika 

metoder menar vi sätt att öka elevernas motivation för ämnet, vilket vi också tror kommer 

avspegla sig i elevernas lärande och kunskapsproduktion. Undervisningsmetoderna ska därför 

främst syfta till ökat intresse och motivation för ämnet. För att förstå vad som motiverar 

eleverna behöver vi också undersöka detta. Fokus ligger främst på ett lärarperspektiv, dvs. 

vilka metoder lärarna använder.  

 

3. Frågeställning  

 Vad påverkar motivationen för samhällskunskap hos elever på praktiska program? 

 Vilka undervisningsmetoder kan läraren använda sig av för att motivera elever på 

yrkesprogram? 

 

4. Avgränsningar 
Avgränsningen består i ett fokus på studiemotiverande praktiker från lärarens perspektiv med 

fokus på elever på praktiska program. Vår avsikt var initialt att enbart behandla forskning som 

rör samhällskunskapen som ämne. Det har dessvärre visats sig vara svårt att hitta, varpå vi 

utökat det undersökta ämnesområdet till att i viss mån även omfatta andra 

gymnasiegemensamma ämnen. Därmed har begreppen teoretiska eller akademiska ämnen 

använts. 

Vår forskning begränsas också av att forskningen som finns tillgänglig i hög grad fokuserat på 

yrkesprogram med hög andel manliga elever. T.ex. är bygg- och fordonsprogrammen ofta 

representerade i studier, vilka i princip uteslutande består av manliga elever. Vår studie har 

därmed fått ett oavsiktligt fokus på manliga elever på praktiska program. 
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5. Metod 
I det följande beskriver vi var och hur de olika artiklarna och avhandlingarna som 

undersökningen baseras på valdes ut. Vi kommer kortfattat förklara vissa problem som 

uppstod i samband med sökningarna och varför de olika artiklarna valdes. Vi kommer också 

beskriva den analysmetod vi valt för att undersöka materialet med, varför vi valde just den 

metoden och hur vi gick tillväga för att analysera materialet. I den avslutande delen diskuterar 

vi trovärdigheten bakom undersökningen och analysen. 

 

5.1 Sökstrategier 

Vi började vår studie genom att kartlägga forskningsområdet. Detta gjordes genom att teckna 

en bakgrundsbild med hjälp av material från Skolverket och Skolinspektionen. Vi sökte i 

myndigheternas databaser på artiklar publicerade 2010 och senare. Motivet till detta var för 

att ta del av kontemporär forskning, gärna som är relevant för nuvarande läroplan (Lgy11). Ur 

dessa rapporters referenser hittade vi merparten av den forskning som ligger till grund för vårt 

arbete. Metoden kallas för ”snöbollsurval” och bygger normalt sett på en intervjuteknik där 

forskaren tar kontakt med individer som är intressanta för studien och där dessa individer i sin 

tur hänvisar vidare till andra individer som kan vara intressanta.6 I vårt fall har snöbollen fått 

rulla i texter istället för bland människor. För att exemplifiera kan vi nämna att vi i 

Skolinspektionens rapport ”Samhällskunskap i gymnasieskolan” fann Berglunds avhandling 

”Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats?” ur vilken vi senare fann 

Lindbergs ”Yrkesutbildning i omvandling.” Risken med ett snöbollsurval som vi ser det är att 

vi blir begränsade av andra författares urval, som har valt sin litteratur ur ett delvis annat 

fokus än vad som är syftet med denna studie. 

För att komplettera vårt urval av texter har vi även sökt i databaserna; ERIC, Unisearch, 

Libris och Swepub. Unisearch övergavs då den var alldeles för stor och svår att få ner antalet 

träffar till en hanterbar mängd, utan att samtidigt riskera att tappa intressanta artiklar. Istället 

valde vi att prioritera mindre, tematiserade databaser som t.ex. Libris och Swepub som enbart 

hanterar svenska publikationer. Databasen ERIC valdes särskilt för dess innehåll av 

pedagogiska texter.  

                                                           
6 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid 
examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2013; Bryman, Alan, Social 
research methods, 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 2012 
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Vi har enbart valt att söka bland akademiska ”peer-reviewed”-texter, dvs. texter som 

granskats av utomstående forskare innan publicering. Även här har vi styrt vårt urval mot 

kontemporära publikationer. I tabellen nedan redovisas databaserna och de sökord och 

sökordskombinationer som gett oss relevanta träffar i respektive databas. 

 

Sökningarna i Tabell I är de sök-kombinationer som gett oss en lagom mängd data att hantera. 

Om en sökning gett flera hundra träffar eller mer har vi försökt justera sökvariablerna och 

använt olika filter för att få ner datamängden. T.ex. har vi använt flera sökord (som tabell I 

visar) och använt ”peer-reviewed”-filter för att få ner antalet träffar när det behövts. 

Begreppet ”Social science” har till exempel varit problematiskt att använda då det genererar 

en mycket stor mängd träffar och har därför inte använts i någon större utsträckning. 

5.2 Urval 

Vårt material kommer i från den svenska skolan och i en svensk kontext. Det beror främst på 

att begrepp som “samhällskunskap” och “praktiska program” är svårt att översätta till 

internationell forskning. Sökorden ovan är således snarlika men inte exakt översättningsbara 

till svenska förhållanden. I den mån vi har funnit internationell forskning har den inte riktigt 

motsvarat våra preferenser. Åldersgruppen på eleverna har varit för låg, eller så har materialet 

handlat om demokratifostran i allmänhet, utan koppling till samhällskunskapsämnet. Ibland 

Tabell I 
Databas Sökord Träffar Bortfall* Urval 

ERIC ”civic education” OCH ”vocational education”  

”teaching civics OCH ”upper secondary school” 

”vocational education” OCH ”upper secondary 

school”  

54 

5 

 

87 

53 

5 

 

86 

1 

0 

 

1 

Libris ”samhällskunskap” ELLER 

”samhällskunskapsdidaktik” OCH ”praktiska 

program” ELLER ”yrkesprogram” 

1 0 1 

SwePub ”civic education” OCH ”vocational education”  

”social science” OCH ”vocational education” 

”social science” OCH ”best practice” 

”samhällskunskapsdidaktik” 

5 

83 

31 

12 

4 

83 

31 

12 

1 

0 

0 

0 

Snöbollsurval  4 

SUMMA  278 278 8 

*Eventuella dubbletter redovisas som bortfall 
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har materialet varit för allmän i sin karaktär, dvs. fokuserat på motivationshöjande aktiviteter 

till elever i allmänhet och inte till elever på yrkesprogram. Därför har vi valt att inte ta med 

denna forskning. 

När vi sökte efter relevant forskning började vi med att läsa artiklarnas rubriker, om vi fann en 

intressant rubrik gick vi vidare och läste abstract. De artiklar som fortfarande tjänade vårt 

syfte lästes igenom noggrant. Nedan presenteras den forskning som efter genomläsning utgör 

huvuddelen av vårt resultat.  

Tabell II 

Författare, titel, år Forskningsdesign Resultat 
Andersson, 

Deliberativ Teaching: 

Effects on Students’ 

Democratic Virtues, 

2014 

Om deliberativ undervisning lever upp till 

förväntningarna av kunskapsskapandet. 

 

Fältexperiment 

Deliberativ undervisning 

är oftast bättre än 

traditionell. 

Berglund, 

Byggarbetsplatsen 

som skola - eller 

skolan som 

byggarbetsplats?,2009 

Vad och hur elever på byggprogram lär sig i 

skolan och på arbetsplatsen. 

 

Etnografisk studie vid en skola. 

”Infärgning” som praktik 

innebär att elevernas 

motivation för gymnasie-

gemensamma ämnen 

ökar. 
Ekman, Demokratisk 

kompetens, 2007 

Hur gymnasieskolan lyckas förbereda 

ungdomar inför ett aktivt medborgarskap. 

 

IEA Civic Education Study. Enkätanalys. 

Traditionell undervisning 

är bättre än deliberativ på 

praktiska program. 

Forsberg, Folk tror ju 

på en om man kan 

prata., 2011 

Hur deliberativt arrangerad undervisning 

påverkar manliga yrkeselevers intresse för 

samhällsfrågor. 

 

Enkät och intervjuer med eleverna. Intervjuer 

med lärarna. Fältexperiment. 

Elevernas intresse hade 

ökat marginellt. Däremot 

hade den 

”motståndskultur” som 

annars finns minskat 

avsevärt. 

Högberg, Motstånd 

och konformitet, 2009  

Hur manliga yrkeselever förhåller sig till 

kärnämnena. 

 

Etnografisk studie 

Eleverna använder 

”motstånd” mot 

kärnämnena som en ett 

sätt att identifiera sig som 

yrkeselever.  

Korp ‘I think I would 

have learnt more if 

they had tried to teach 

us more’, 2012 

Hur prestationskrav på eleverna påverkar 

deras inlärnings-förmåga 

 

Etnografisk studie 

Lärarnas prestations-krav 

har stor betydelse för 

elevernas prestationer i 

gymnasiegemensamma 

ämnen. 

Lindberg, 

Yrkesutbildning i 

omvandling, 2003 

Vad elever på yrkesprogram förväntas läras 

sig och hur utbildningen kan gå till. 

 

Intervjuer och klassrumsobservationer 

Infärgning innebär att 

dikotomin mellan 

teoretisk och praktisk 

kunskap bryts upp. 

Reichenberg, Making 

students talk about 

expository texts, 2008 

Hur QtA påverkar studenters läsförståelse. 

 

Observation och intervjuer. 

QtA hade positiv inverkan 

på elevers aktivitetsnivå. 
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Berglund, Ekman, Högberg och Lindberg har vi funnit via snöbollsurval. Andersson, 

Forsberg, Korp och Reichenberg har vi funnit i databaser. Anledningen till att vi valde just 

dessa källor beror på deras träffsäkerhet då de behandlar gymnasiegemensamma ämnen i 

allmänhet eller samhällskunskap i synnerhet. Samtliga studier omfattar undervisning på 

praktiska program och handlar i varierad grad om motivation och lärande. Källorna har använt 

sig av olika typer av metoder. Kvalitativa studier som observationer och intervjuer 

förekommer något oftare än andra typer, även om både kvantitativa metoder (som t.ex. 

enkäter) och fältexperiment förekommer. Detta visar på en bredd i forskningen. Å andra sidan 

är materialet inte tillräckligt omfattande för att man ska kunna göra någon översiktlig analys 

med statistisk säkerhet.  

 

5.3 Val av analysmetod 

Vi har valt en ansats till en kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden går ut på att 

objektivt och systematiskt analysera texter, samt syftar till att finna variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll.7  

Graneheim och Lundman menar att metoden kan vara både deduktiv och induktiv. Den 

deduktiva ansatsen innebär att man i analysprocessen utgår från färdiga koder och kategorier. 

Den induktiva ansatsen innebär att man går in i analysprocessen förutsättningslöst och låter 

kategorier och koder växa fram från textmaterialet. Vi har valt att arbeta utifrån den induktiva 

ansatsen eftersom det valda forskningsområdet är begränsat. Fördelen med den induktiva 

ansatsen är då att resultatet kan genereras fritt utifrån det unika perspektiv materialet har. Det 

förutsättningslösa angreppssättet kan dock leda till problem om man misslyckas identifiera 

nyckelkategorier då resultatet kanske inte representerar det insamlade materialet.8 

Utöver detta finns det en rad viktiga aspekter att ta i beaktande i samband med den kvalitativa 

innehållsanalysen. Graneheim och Lundman benämner dessa som meningsenheter, 

kondensation, koder, kategorier och teman. Meningsenheterna är de bärande delarna av en 

text. Det kan vara ord eller stycken som innehåller samma kontext. Dessa utgör grunden för 

analysen.9 Det är viktigt att vara noggrann när man plockar ut meningsenheterna. Om 

                                                           
7 Bryman, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär & Höglund-Nielsen 
(red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012; 
Zhang & Wildemuth, Qualitative analysis of content. In Wildemuth (Ed.), Applications of Social Research 
Methods to Questions in Information and Library Science. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2009, s 308-319 
8 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
9 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
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enheterna blir för stora riskerar data gå förlorat när man abstraherar innehållet till en högre 

nivå. Om enheterna blir för små finns istället en risk att datan blir fragmenterad.10  

Efter att ha funnit meningsenheterna skriver Graneheim och Lundman att man ska korta ned 

texterna genom kondensation, utan att förlora det kontextuella innehållet. Texterna blir 

därmed mer lätthanterliga. Därefter ska kondensationen abstraheras och kodas. Koderna ska 

kortfattat förklara innehållet av meningsenheterna och ligger till grund för utformningen av 

kategorier och teman. Innehållet i kategorierna ska huvudsakligen vara ”internt homogena 

och externt heterogena”11. Det innebär att innehållet i en kategori ska vara närbesläktat med 

varandra medan de skiljer sig huvudsakligen från innehållet i de andra kategorierna. Denna 

regel kan vara svår att uppnå då en text kan handla om sådant som är sammanflätat och passar 

in i två eller fler kategorier. Teman ska vara det latenta budskapet av en text och formar den 

röda tråden av innehållet som är av återkommande karaktär i kategorierna.12  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Under genomförandet av analysen lästes det valda materialet igenom flera gånger för att 

skapa en känsla av helhet. Därefter lästes texterna igen, men denna gång för att finna de 

meningsbärande enheterna. Dessa ställdes upp i tabeller. För att göra texterna mer behjälpliga 

kondenserades de till mindre enheter. Genom att göra detta underlättades arbetet med att finna 

likheterna och skillnaderna mellan enheterna.13 Vidare började nyckelord växa fram som var 

reflekterande för den aktuella kontexten. Efter att alla enheter kodats ställdes tabellerna upp i 

Excel. Där sorterades de och irrelevanta begrepp sållades bort för att skapa en sammanhållen 

översikt av materialet. 

Efter att meningsenheterna abstraherats och kodats påbörjades processen med att dra 

slutsatser av materialet. Detta gjordes genom att sortera koderna i olika kategorier baserade på 

likheter och skillnader. Vi försökte att följa regeln att innehållet skulle vara internt homogent 

och externt heterogen, men det lyckades inte fullt ut då innehållet i kategorierna överlappade 

varandra. För att inte exkludera någon information eller att något skulle hamna mellan två 

kategorier placerade vi in det i flera kategorier. Efter att kategorierna skrivits fann vi en röd 

tråd i form av att motivationen fanns i varje kategori vilket ledde till temat ” Undervisningens 

                                                           
10 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012; se även Bryman, 2012 
11 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 s. 191 
12 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
13 Zhang & Wildemuth,, 2009 
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effekt på elevens motivation”. Sammanfattningsvis fick vi ett tema, två kategorier och fem 

underkategorier.  

 

5.5 Trovärdighet 

För att belysa trovärdigheten av ett forskningsområde som analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys menar Graneheim och Lundman att man måste använda begrepp som 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Dessa skiljer sig gentemot den 

kvantitativa traditionen som istället använder begrepp som validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och neutralitet. Vidare menar de att forskarens förförståelse för det 

undersökta området behöver redovisas för att stärka trovärdigheten av arbetet.14 

Förförståelsen handlar om vilken bild forskaren hade av studieområdet innan genomförandet 

av studien och dennes tidigare teoretiska kunskap, erfarenheter och eventuella förutfattade 

meningar.15 När vi valde studieområdet hade vi inte mycket tidigare teoretisk kunskap utan 

mycket av förståelsen byggde på egna erfarenheter och till viss del även på den dikotomi som 

existerar mellan teori och praktisk kunskap.  

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Graneheim och Lundman menar att ett giltigt 

resultat ska lyfta representativa eller typiska karaktärsdrag för vad som är avsett att 

beskrivas.16 Det innebär att giltigheten är beroende av hur väl texten hänger samman med 

kodningen och kategoriseringen. Vi har varit noggranna på denna punkt och gått tillbaka för 

att läsa igenom texterna igen för att se huruvida något av centralt värde fallit bort. Vidare är 

giltigheten beroende av hur väl man lyckas uppnå målet med den kvalitativa 

innehållsanalysen, dvs. finna likheter och skillnader inom det undersökta området.17 Vi har 

använt ett flertal artiklar vars empiri bygger på olika undersökningar. Detta ledde till att flera 

hundra elever och lärare är inräknade i studien, vilket bör leda till fler möjligheter att belysa 

området utifrån olika erfarenheter. För att säkerställa tillförlitligheten har vi redovisat varför 

vi valde analysmetoden samt redovisat hur analysprocessen gick till.18 Huruvida resultaten är 

överförbara till andra kontexter menar Graneheim och Lundman är mycket upp till läsaren att 

avgöra.19 Vad som talar för vår studies giltighet är att det undersökta materialet bekräftar 

                                                           
14 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
15 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
16 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
17 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
18 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
19 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
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varandras resultat. Till exempel har Andersson och Forsberg gjort likartade studier och 

kommit fram till liknande resultat. 

Delaktighet är ett begrepp som inte är aktuellt i denna undersökning då vi inte varit med i 

processen kring skapandet av de artiklar resultatet bygger på.20  

  

                                                           
20 Lundman & Hällgren Graneheim et al. 2012 
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6. Bakgrund 
Svenska ungdomar har ur ett internationellt perspektiv goda kunskaper i 

samhällskunskapsfrågor som demokrati och mänskliga rättigheter, vilket vi återkommer till 

nedan. Det är dock en grupp elever som utmärker sig genom lägre kunskaper och lägre 

motivation till samhällsfrågor än övriga. Dessa elever finns företrädesvis på gymnasieskolans 

yrkesprogram.21 Syftet med nedanstående bakgrund är därmed att belysa vad elevernas låga 

kunskaper och bristande motivation kan bero på. Vi kommer fokusera på hur elevernas 

bakgrund och deras inställning till t.ex. samhällskunskap påverkar dem, samt hur skolan 

arbetar med dessa elever. Vi kommer också fokusera på hur undervisningen i skolan kan 

påverka elevernas motivation i ämnet. 

 

6.1 Elevernas bakgrund 

I Skolverkets rapport; ”Morgondagens medborgare” framkommer att de svenska eleverna 

generellt har goda kunskaper om samhället. Rapporten bygger på en internationell studie av 

14-åringar och deras kunskaper i och attityder till demokrati. Den handlar därmed inte om 

gymnasieelever, men skapar likväl en indikation på de basala kunskaper om samhället 

eleverna tar med sig till gymnasiet. Rapporten visar att det finns en hög andel elever (28 %) 

som befinner sig på de lägsta nivåerna inom resultatfördelningen.22 Resultatet stämmer också 

överens med forskning på området bland gymnasieungdomar. Ekman har i sin avhandling om 

ungdomars demokratiska kompetens funnit ett liknande resultat. Hon har analyserat en annan 

internationell studie som behandlar gymnasieungdomars demokratikunskaper och 

demokratiska värderingar.23 Precis som Skolverket finner hon att elevernas kunskaper är 

generellt sett goda, men att det finns en grupp som avviker; manliga elever på 

gymnasieskolans praktiska program.24 

Enligt Skolverket påverkas elevernas resultat av bakomliggande faktorer. Elevernas 

socioekonomiska bakgrund innebär att det finns en korrelation mellan elevens föräldrars 

utbildningsnivå och elevens resultat. Ju lägre utbildningsnivå föräldrarna har, desto lägre 

kunskaper i demokrati uppvisar eleven. Vidare påvisar skolverket att klassammansättningen, 

                                                           
21 Ekman, Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, Statsvetenskapliga institutionen, 
Göteborgs universitet, Göteborg, 2007 
22 Morgondagens medborgare: ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar och deltagande i 
internationell belysning, Skolverket, Stockholm, 2010  
23 Ekman, 2007 
24 Ekman, 2007 
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dvs. klasskamraternas socioekonomiska bakgrund, också har betydelse för elevens kunskaper. 

Det innebär att eleven i genomsnitt uppvisar ett högre resultat i undersökningen om klassen 

till stor del består av elever med högre socioekonomisk bakgrund. Andra faktorer som är av 

betydelse för elevens demokratikunskaper är kön och migrationsbakgrund, där tjejer generellt 

sett visar högre resultat än killar och elever med svensk bakgrund tenderar att ha högre 

resultat än elever med utländsk bakgrund.25 Även detta resultat får bekräftelse av Ekmans 

avhandling. 

I Högbergs avhandling om manliga elevers attityder till skolan på yrkesförberedande program 

visar han hur föräldrarnas socioekonomiska bakgrund också har stor betydelse för elevernas 

val av utbildning. Elever, vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund, kommer i större 

utsträckning välja bort studieförberedande program till förmån för yrkesprogram.26 Denna 

bild bekräftas också av majoriteten av den forskning vi tagit del av. Även skolverket har i 

flera rapporter understrukit detta faktum. Man beskriver fenomenet som ”social 

självsortering”, där eleverna genom det fria gymnasievalet väljer utbildning utifrån vad som 

påminner om deras livssituation. Klass, kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund, men också 

elevens kamratgrupp har stor inverkan på elevens upplevda valmöjligheter.27 Även Ekman 

noterar detta. När hon sedan analyserar elevernas demokratikunskaper finner hon att elever 

från i synnerhet de praktiska gymnasieprogrammen har lägre kunskaper och lägre 

engagemang för demokratifrågor.28 På samma sätt resonerar Långström och Virta i sin bok 

om samhällskunskapsdidaktik. Enligt dem stödjer en majoritet av gymnasieeleverna 

demokratiska värderingar såsom friheter, rättigheter och antirasism. De menar, precis som 

flera källor ovan, att resultatet hänger samman med föräldrarnas utbildningsnivå. De visar 

dessutom att en fjärdedel av eleverna verkar vara helt ointresserade av politiska frågor.29 

Denna syn får dock till viss del mothugg från Forsberg. I hennes avhandling menar hon att 

yrkeselever visst har ett intresse för vad hon kallar ”samhällsfrågor”, och att det utslag vi ser i 

olika enkäter om elevers demokratiska kunskaper och värderingar inte riktigt förmår fånga in 

detta intresse.30 

                                                           
25 Skolverket, 2010 
26 Högberg, Motstånd och konformitet: om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till 
kärnämnena, 1. uppl., Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2009 
27 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket, Stockholm, 2012 
28 Ekman, 2007 
29 Långström & Virta, 2016 
30 Forsberg, Folk tror ju på en om man kan prata deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans 
yrkesprogram, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Statsvetenskap, Karlstads universitet, Karlstad, 
2011 
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6.2 Undervisningen i skolan 

Utifrån skolinspektionens arbete kan vi se att nästan all undervisning på yrkesförberedande 

program sker i helklassundervisning eller via individuellt arbete. Det individuella arbetet har 

dessutom ökat ur ett historiskt perspektiv.31 Syftet med individuellt eller självständigt arbete 

är att eleverna ska tränas på att bli självständiga individer. Forskningen visar dock att mer 

självständigt arbete inte nödvändigtvis gagnar kunskapsutveckling, utan kan tvärt om påverka 

både motivation och engagemang negativt.32 Skolinspektionens rapport bekräftar delvis detta. 

Genom oanmälda besök på yrkesprogram har man samlat in data som visar att individuellt 

arbete är den näst vanligaste arbetsformen, samtidigt som bristerna i lärarstöd till eleverna är 

som störst vid denna arbetsform. Trenden är dessutom bestående.33 På Yrkesprogrammen är 

dessutom bristerna i lärarstöd vanligast. 2015 utgjorde merparten av de skolor som 

skolinspektionen gett föreläggande på grund av bristande lärarstöd av gymnasieskolor med 

yrkesprogram.34 

Skolinspektionen noterar vidare att individuellt arbete är en svår undervisningsmetod som 

ställer krav på lärarens aktiva deltagande.  Utifrån skolinspektionens material ser vi att det 

helt enkelt inte går att ge eleverna uppgifter och sedan förvänta sig att de har de förkunskaper 

och motivation som krävs för att självständigt lösa uppgifterna. Bilden bekräftas också av 

Skolverket.35 De menar t.ex. att lärarledd klassrumsundervisning är en positiv 

undervisningsmetod. Lärarledd undervisning ska dock inte blandas ihop med 

förmedlingspedagogik, utan fokus ligger på att skapa bra förutsättningar för lärande i 

klassrummet. Till exempel genom varierad repertoar av undervisningsmetoder, trygghet i 

klassrummet och använda formativ bedömning kontinuerligt. Ansvaret för lärandet får alltså 

aldrig helt lämnas över till eleven.36 Skolinspektionen bekräftar i sin tur detta när de skriver 

att läraren behöver anpassa det individuella arbetet efter elevens förutsättningar. Att 

självständigt planera sina uppgifter kan vara ett problem om eleven undviker istället för att ta 

tag i uppgifter eller att de kan ha svårigheter i att omsätta skriftliga instruktioner till praktisk 

handling.37 

                                                           
31 Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans yrkesprogram, Skolinspektionen, 2016 
32 Forskning för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, Skolverket, Stockholm, 
2013 
33 Skolinspektionen, 2016 
34 Skolinspektionen, 2016 
35 Skolverket, 2013 
36 Skolverket, 2013 
37 Skolinspektionen, 2016 
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Hur lärare bedömer elevernas kunskaper är också avgörande för vad och hur eleverna lär sig. 

Om läraren fokuserar på muntliga redovisningar med analytisk tyngd kommer eleverna 

anpassa sig till detta. Bedömningen blir så att säga “svansen som viftar på hunden”.38 

Odenstad har undersökt hur lärare bedömer elever i samhällskunskap. Hon har visat att det 

finns stor skillnad mellan yrkes- och högskoleförberedande program, där de sistnämnda får en 

högre grad av analytiska frågor och essäfrågor. Eleverna på yrkesprogram får ungefär hälften 

så många analytiska frågor som elever på studieförberedande program och långt mer än 60 

procent av yrkeselevernas frågor handlade enbart om faktakunskaper. En annan aspekt var att 

nästan hälften av de undersökta proven hade en konstruktion som gjorde att eleven kunde 

anpassa sin ansträngning efter önskat betyg. För att uppnå “godkänt” krävdes en viss 

svarsfrekvens på ett antal “Godkänt-frågor”. För högre betyg var det frivilligt att besvara VG 

respektive MVG-frågorna. Godkänt-frågorna utgjordes ofta av enbart faktafrågor medan 

frågor för högre betyg hade mer analytisk och fördjupande karaktär.39 

Varför proven ser ut på detta vis svarar inte Odenstads forskning på, men såväl 

skolinspektionen som annan forskning visar en bild av elever som inte har högre 

ambitionsnivå än ett godkänt och en lärarkår som anpassar utbildningen efter elevernas 

ambitioner.40 

Relationen mellan elevernas ambitionsnivå och lärarnas kravnivå har kommenterats i flera 

rapporter av skolverket och skolinspektionen.41 Båda instanserna pekar på en situation där 

lärarna svarar på elevernas låga ambitionsnivå genom att förenkla innehållet och sänka kraven 

i undervisningen. ”[Det] pågår en diskussion på skolan just nu om hur mycket man 

egentligen kan sänka nivån på undervisningen”, säger en lärare till Skolinspektionen.42 När 

lärare sänker kraven på eleverna riskerar ämnet att bli för lätt och tråkigt, vilket minskar 

motivationen hos eleverna ytterligare. Det finns även forskning som visar att när 

undervisningen förenklas så minskar paradoxalt nog elevernas intresse.43 Samma forskning 

                                                           
38 Korp, Kunskapsbedömning: hur, vad och varför, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2003 
39 Odenstad, En kurs enligt läroplanen, två i praktiken, i Rikskonferensen i ämnesdidaktik, Ämnesdidaktik - 
dåtid, nutid och framtid: bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 
2010, Linköpings universitet, Linköping, 2011 

40 Betygssättning i gymnasieskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2010; Högberg, 2009 
41 Samhällskunskap i gymnasieskolan: en kvalitetsgranskning av undervisningen i Samhällskunskap A på tre 
yrkesförberedande program, Skolinspektionen, Stockholm, 2011;, Skolverkets lägesbedömning 2015, 
Skolverket, Stockholm, 2015b; Skolinspektionen, 2014 
42 Undervisning på yrkesprogram, Skolinspektionen, Stockholm, 2014, s 21 
43 Rosvall, Yrkesutbildning i förändring? Konsekvenser för undervisningen. I Henning Loeb & Korp (red.), Lärare 
och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012; Berglund, 
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visar också att när läraren istället anpassar undervisningen till elevernas livsvärld ökar 

intresset och motivationen. Både skolverket och skolinspektionen instämmer i detta och 

menar att lärarna bör ställa höga krav och utmana eleverna istället för att förenkla och sänka 

ribban.44 Även Ekman är kritisk till hur undervisningen på yrkesprogrammen bedrivs. Utifrån 

skolans demokratifostransuppdrag, som står inskrivet i styrdokumenten, menar hon att 

gymnasieskolan genom förenklandet av innehållet i samhällskunskap bibehåller eller till och 

med förstärker yrkeselevernas ointresse för demokratifrågor.45 

Ett annat problem som lyfts fram i både forskning och skolinspektionens rapporter är bristen 

på kopplingar mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämne. I en elevenkät från 

Skolinspektionen 2014 svarade endast 66 procent av yrkeseleverna att lärarna i 

gymnasiegemensamma ämnen lyckats förklara varför de ska göra en viss uppgift.46 En elev 

uttrycker det som att: ”Ingen lärare har pratat med oss om varför vi ska läsa de här ämnena 

och varför det är viktigt när vi ska bli svetsare.”47 När eleverna inte förstår varför de ska 

tillägna sig ett visst ämnesinnehåll är det också svårt att motivera dem till att utföra 

uppgifterna. 

Ytterligare ett område som kan påverka elevernas motivation till lärande är delaktighet och 

inflytande över utbildningens organisering. I skollagen står det explicit att eleverna ska ges 

inflytande över utbildningen och att de ska inspireras till att vara delaktiga i utvecklingen av 

skolverksamheten.48 Skolverket rapporterar att elevernas upplevda möjlighet att påverka vad 

som händer i skolan har minskat samt att de har en större vilja till deltagande än vad de ges 

möjlighet att genomföra i praktiken.49 Samtidigt när elever fått tillfälle att påverka 

undervisningen har det visats att de i flera fall inte tar chansen, trots tidigare klagomål på 

undervisningen. Möjliga anledningar till detta har beskrivits som rädsla för att stämplas som 

”plugghäst”, men även för att skolan fokuserat mycket på det framtida inflytandet, vilket lett 

till att inflytandet i nuet drabbats negativt.50 En annan tänkbar anledning är att eleverna 

upplever att de inte får gehör för sina förslag och att deras möjligheter att påverka 

skolorganisationen och undervisningen är minimala. Om de känner att dessa möjligheter är 

                                                           
Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats?: en studie av byggnadsarbetares 
yrkesutbildning, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, 2009 
44 Skolverket, 2015; Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 2014 
45 Ekman, 2007 
46 Undervisning på yrkesprogram, Skolinspektionen, Stockholm, 2014 
47 Skolinspektionen, 2014, s 16 
48 4 kap. 9 § Skollagen 
49 Attityder till skolan 2015, Skolverket, Stockholm, 2016 s. 62 
50 Delaktighet för lärande, Skolverket, Stockholm, 2015a 
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små kommer även viljan att vara delaktig att minska. Det blir därmed viktigt att skolan som 

organisation tar elevernas förslag på allvar.51 

Vidare skriver Skolverket att det finns ett tydligt samband mellan möjligheten till delaktighet 

och goda kunskapsresultat. Delaktighet är inte enbart elevers möjligheter till påverkan genom 

klassråd eller att läraren överlämnar ansvaret på lektionerna till eleverna.52 Utifrån 

Skolverkets definition innebär delaktighet elevers inflytande över beslutsprocesser och elevers 

deltagande i en aktivitet. Dessutom skriver de att det är viktigt att skolans utveckling sker 

utifrån elevens perspektiv, vilket innebär att eleven är delaktig i processen och att det eleverna 

tycker till om tas på allvar. Likaså är det viktigt att den enskilde läraren kan ta vara på 

elevernas synpunkter på undervisningen och därmed få reda på vad som kan utvecklas. 

Skolverket skriver att detta kan ske genom återkoppling av elevens lärande, eller genom att 

låta eleverna vara delaktiga i planeringen.53  

Enligt Skolverket kommer delaktighet även leda till ökad motivation för eleverna, eftersom 

när eleverna får kontroll över sin egen lärandeprocess kan de känna ett större intresse för 

skolarbetet. Genom att låta eleverna bli delaktiga och ges inflytande över 

undervisningsprocesserna kan deras intresse och motivation öka men även deras 

ansvarstagande för sitt lärande.54 

 

6.3 Elevernas uppfattning om undervisningen 

Undervisning i gymnasiegemensamma ämnen gentemot manliga elever på praktiska program 

står inför särskilda utmaningar. Många av dessa elever ser inte innehållet i kurserna som 

nödvändigt för sin framtida profession. Högberg har i sin avhandling följt några elever i två 

byggklasser under ett års tid med syftet att studera elevernas förhållningssätt till de 

gymnasiegemensamma ämnena. I studien visar han hur manliga elever på praktiska program 

använder avståndstagande till dessa ämnen som en del av sitt identitetsskapande.55 

Byggeleverna beskriver i avhandlingen gärna sig själva som ”praktiker” och värderar denna 

typ av kunskap högre än den teoretiska. Detta leder till en ”anti-pluggkultur” gentemot i 

synnerhet teoretiska ämnen som t.ex. samhällskunskap. Denna bild bekräftas av Berglund, 

                                                           
51 Skolverket, 2015a 
52 Skolverket, 2015a 
53 Skolverket, 2015a 
54 Skolverket, 2015a 
55 Högberg, 2009 
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som gjort en liknande studie på ett byggprogram, samt av Niemi & Rosvall, som under ett års 

tid besökt ett fordonsprogram.56 Samtliga tre undersökningar visar hur det inom 

yrkesprogrammen finns en diskurs kring praktisk kontra teoretisk kunskap, där den 

sistnämnda i bästa fall beskrivs som något nödvändigt ont. Niemi & Rosvall påpekar dock att 

senare forskning visat att det finns många elever som ser värdet i även teoretiska ämnen57. 

Detta fångas även upp av Högberg. Han beskriver hur eleverna värderar olika ämnen utifrån 

ett nyttoperspektiv. Ju större nytta för det framtida yrket eleven ser i ämnet desto viktigare 

anser eleven att ämnet också är.58 

Även lärarens syn på eleven kan bidra till denna dikotomi. Om läraren antar att elever som 

väljer yrkesprogram gör det för att de är skoltrötta, eller att de inte vill eller kan lära sig 

teoretisk kunskap bekräftar läraren elevernas självbild. När läraren differentierar mellan 

elever på studie- och yrkesförberedande program genom att säga att den ”praktiska 

elevgruppen” är bättre på andra uppgifter än den ”teoretiska elevgruppen” förstärks elevens 

negativa uppfattning om den egna förmågan och intresset för t.ex. samhällskunskap riskerar 

att minska.59 

Forskningen bekräftar på så vis också det skolinspektionen och skolverket konstaterat ovan, 

att eleverna har svårt att motiveras om de inte ser nyttan med ämnet. Därtill lägger 

forskningen till ännu en dimension – hur eleverna ser på teoretisk kontra praktisk kunskap och 

hur denna syn reproduceras i elevernas (och även lärarnas) praktik.  

Det finns alltså ett inbyggt motstånd mot teoretisk kunskap som inte upplevs som 

meningsfull. Eleverna upplever inte ämnesinnehållet som relevant. De är också kritiska mot 

de metoder som är vanligt förekommande i teoretiska ämnen, som att läsa mycket text och 

skriftliga arbeten.60  

                                                           
56 Berglund, 2009; Niemi & Rosvall, Framing and classifying the theoretical and practical divide: how young 
men’s positions in vocational education are produced and reproduced, Journal of Vocational Education & 
Training, 2013, 65:4 
57 Niemi & Rosvall, 2013 
58 Högberg, 2009 
59 Rosvall et al., 2012 
60 Högberg, 2009 
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7. Resultat 
Resultatet har växt fram genom en induktiv ansats. De koder vi fann i texterna och som 

svarade bäst mot syftet och frågeställningen tematiserades till rubriker. I tabell III 

framkommer de teman och kategorier som vi funnit när vi läst och sammanställt vårt material. 

Dessa utgör huvuddelen av vårt resultat. 

 

 

7.1 Elevers motivation 

Vad som framkommer är att det finns en skillnad i motivationen hos eleverna. Antingen är 

motivationen beroende av yttre faktorer som t.ex. behovet av att få ett godkänt betyg eller så 

påverkas den av inre faktorer som exempelvis hur elevens livsvärld är kopplad till 

undervisningen.61 Vår uppfattning är att strikt särskilja inre och yttre motivation är inte en helt 

enkel uppgift. Dessa tenderar att i vissa fall flyta samman och har en ömsesidig påverkan på 

varandra. Nedan har vi försökt renodla de olika begreppen. T.ex. har vi valt att diskutera 

socioekonomisk bakgrund ur ett ”inre-motivations-perspektiv” då vi valt ansatsen huruvida 

elevens självbild ur ett socioekonomiskt perspektiv påverkar elevens förhållningssätt. 

                                                           
61 Korp, 2012 

Tabell III   

Tema UNDERVISNINGENS EFFEKT PÅ ELEVENS MOTIVATION 

Kategori Elevens motivation  Framgångsrika metoder 

Sub-

kategori 

Yttre 

motivation 
Inre motivation 

Deliberativ 

undervisning 
QtA Infärgning 

Koder Bytesvärde 

Prestations-

krav 

Branschregler 

Skolans roll 

 

 

Bruksvärde 

Intresse 

Motstånds-

kultur 

Gemenskap 

Själv-

uppfattning 

Förväntningar 

Socio-

ekonomisk 

bakgrund 

Motivation 

Demokratiska 

värderingar 

Kommunikation 

Delaktighet 

Motståndskultur 

Spela-med-

mekanism 

Utmanings-

mekanism 

Samarbets-

mekanism 

Lärarfrågor 

Elevsvar 

Motivation 

Lärar-

strategier 

 

Motiva-

tion 

Intresse 

Bruks-

värde 

Legitim-

itet 
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7.1.1 Inre motivation 

[…] I’ve never been a real school person. […] It was by the end of 9th grade, that we 

realized that I’m a person who can’t cope sitting behind a desk and write […] 

‘Cause my dad, he’s not a swot, and neither am I. […] My and my dad, we’re the 

sort of guys that need to work with our hands […]62 

Så skulle man kunna sammanfatta yrkeselevernas inställning till skolan, i synnerhet dess 

teoretiska del. I Forsbergs avhandling kopplar hon samman begrepp som klass och genus när 

hon diskuterar elevernas motivation. Utifrån hennes forskning menar hon att manliga elever 

på yrkesprogram definierar sig själva utifrån dessa begrepp och hon problematiserar dess 

innebörd för pojkarna i fråga. Forsberg menar att elevernas sociala position gör att de inte 

identifierar sig med den intellektualiserade ”medelklasskultur” som skolan representerar och 

går i polemik mot denna kultur som ett sätt att stärka sin egen identitet.63 Korp finner stöd för 

detta i sin studie om elever på fordonsprogram då dessa elever beskriver sig själva som 

praktiskt handlagda och oförmögna inom teoretiska ämnen. När eleverna upplever att ämnet 

ställer krav på förmågor som de inte anser sig själva ha påverkar detta deras motivation 

negativt.64 

På samma sätt resonerar Forsberg kring vad hon kallar för ”Skolans feminisering.”65 De 

egenskaper som förknippas med att vara kille är inte alltid förenliga med de egenskaper som 

behövs för att vara en flitig och skötsam elev. Sammantaget innebär detta att positionen 

”arbetarklasskille” är svårförenlig med skolans akademiska sida. Likaså pekar Korp på att det 

är problematiskt att ämneslärarna inte lyckas utnyttja elevernas egenskaper till genomförandet 

av lektionerna. Lektionerna skulle bli mer meningsfulla för eleverna om lärarna lyckas koppla 

samman ämnesinnehållet med deras livsvärld, istället för att enbart lärarens agenda står i 

fokus, menar Korp. Det finns därmed ingen aspekt som motiverar eleven till tillägnande av 

kunskap, då eleverna inte upplever den som relevant.66  

I Högbergs avhandling har han visat hur yrkeseleverna genom motstånd mot de 

gymnasiegemsamma ämnena skapar sin identitet.67 Motståndet tar sig till uttryck genom att 

t.ex. inte bry sig om lärarens instruktioner eller obstruera, prata strunt under lektionerna eller 

                                                           
62 Korp, 2012, s 5 
63 Forsberg, 2011 
64 Korp, 2012 
65 Forsberg, 2011 s 27 
66 Korp, 2012 
67 Högberg, 2009. 
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”fuska” med skoluppgifterna. Motståndsaktiviteterna kan också ses som en 

överlevnadsstrategi. Högberg, men även Forsberg, menar att i en värld där akademiska och 

teoretiska kunskaper ges högre betydelse än fysiska och praktiska ses yrkeseleven som en 

avvikare. Elevernas underordnade sociala position, såväl klassmässigt som skolmässigt, leder 

till att eleverna utvecklar en motståndskultur för att skapa distans till detta tillstånd och skapa 

sin egen tillvaro.68 Exempelvis identifierar sig eleverna som ”praktiska” och syftet med deras 

utbildning är att skaffa sig de erfarenheter och kontakter de behöver för att snabbt kunna 

komma ut i arbetslivet och tjäna pengar.69 I ljuset av dessa ambitioner resonerar eleverna 

kring de gymnasiegemensamma ämnena som ”onödiga”, ”tråkiga” och ”onödiga för det 

framtida yrket.” Korp tycks stödja Högbergs och Forsberg resultat då eleverna i hennes artikel 

menar att relationen med yrkeslärarna är bättre än med de lärare som undervisar i de 

teoretiska ämnena. Den huvudsakliga faktorn till detta pekar hon på är att yrkeslärarna (i 

huvudsak) delar elevernas sociala bakgrund.70  

Vidare framkommer i Korps studie att undervisning som har ett större bruksvärde för eleverna 

leder i högre grad till större inre motivation. Med bruksvärde menar hon att eleven har en vilja 

att lära sig eftersom de ser en användning av kunskapen även utanför skolan. Då Korp fann att 

eleverna har ett stort personligt intresse för yrkesämnena och att de vill använda den kunskap 

de tillägnat utanför skolan menar hon att bruksvärdet i yrkesämnena är högt.71  

Forsberg avslutar dock sin avhandling med att problematisera motståndsbegreppet. I 

Högbergs avhandling har han valt att följa enbart vissa elever på ett byggprogram. Kan dessa 

elever verkligen sägas representera alla yrkeselever, frågar Forsberg. Hon menar att man med 

Högbergs tillvägagångssätt missar de tysta eleverna. Eleverna som inte väsnas eller tar plats, 

men som heller inte säger ifrån när klasskamraterna stör. Eleverna som tom. kanske inte 

ställer upp på ”motståndskulturen”, men som inte orkar, eller vågar, säger ifrån. 

 

7.1.2 Yttre motivation 

Även om yrkeseleverna anser att teoretiska ämnen inte är relevanta betyder det inte att de 

struntar i dem. I den undersökning som Korp genomförde på ett fordonsprogram visar 

resultatet att eleverna har en viss motivation till att studera även i teoretiska ämnena som 

                                                           
68 Högberg, 2009; Forsberg, 2011 
69 Högberg, 2009; se även Berglund 2009 
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exempelvis samhällskunskap. Skillnaden tycks ligga i vilken nytta eleverna ser på ämnena.72 

Korp skiljer här på vad hon kallar bruksvärde; dvs. den användbarhet som eleverna ser i 

kunskapen som sådan, och bytesvärde, vilket innebär att kunskapen är betydelsefull i relation 

till något annat. T.ex. sträcker sig motivationen i gymnasiegemensamma ämnen till att arbeta 

för ett godkänt betyg, då eleverna är medvetna om att de behöver kunna uppvisa godkända 

betyg när de söker arbeten, medan motivationen i yrkesämnena är större, då elever ser en 

direkt användbarhet i dessa kunskaper. En samhällskunskapslärare i Korps studie 

kommenterar detta på följande vis: 

[…] Even if at the moment they don’t feel committed to discuss societal issues, they 

know that they have to learn it. […]I imagine that our students, who seem quite 

indifferent here, aren’t indifferent at all in the vocational courses. 73 

Eftersom viljan enbart ligger vid att försöka uppnå ett godkänt indikerar det en situation där 

eleverna inte är intresserade av de gymnasiegemensamma ämnena, men ändå ser en betydelse 

i att klara kursen. Denna bild bekräftas av flera andra forskare på området. Högberg beskriver 

att trots att byggeleverna i hans studie snackar strunt, driver med läraren och flamsar bort 

lektionerna, engagerar de sig ändå tillräckligt mycket för att åtminstone få ”godkänt” i 

betyg.74 Niemi & Rosvall beskriver i sin studie hur det finns ett allmänt motstånd mot 

gymnasiegemensamma ämnen, eller åtminstone mot kunskap som inte upplevs som 

meningsfull, samtidigt som fler och fler elever på yrkesprogram verkar inse vikten av att 

erövra ämnen som t.ex. svenska, engelska och matematik för den framtida professionen.75 

Även Högberg noterar att matematik är ett teoretiskt ämne som eleverna anser nyttigt.76 

Ett av huvudresultatet i Högbergs avhandling är att eleverna trots sin uttryckta motvilja mot 

teoretiska ämnen ändå eftersträvar ett godkänt betyg i dessa. Anledningen är enligt Högberg 

instrumentell. Eleverna menar att de behöver kunna uppvisa för framtida arbetsgivare att de 

skött sig i skolan.77 Det påvisar även att den införskaffade kunskapen i de 

gymnasiegemensamma ämnena har ett större bytesvärde än kunskapen som eleven fått i 

yrkesämnena. Korp beskriver bytesvärdet av de gymnasiegemensamma ämnena som en 

indikation åt arbetsgivarna att eleverna är pålitliga och plikttrogna. Att bytesvärdet är större 

inom de gymnasiegemensamma ämnena utesluter inte att det finns ett bytesvärde inom 

                                                           
72 Korp, 2012 
73 Korp, 2012, s. 80 
74 Högberg, 2009 
75 Niemi & Rosvall, 2013 
76 Högberg, 2009 
77 Högberg, 2009 
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yrkesämnena. Skillnaden mellan dessa ligger i att de teoretiska ämnena har en större generell 

betydelse medan i yrkesämnet har kunskapen en mer specifik betydelse som eleven måste 

kunna påvisa med den kunskap som det givna betyget representerar.78 Detta synliggörs också 

i Berglunds avhandling om byggelever. Hon visar att byggbranschen ställer krav på att 

eleverna ska vara godkända i alla yrkesämnen samt svenska, engelska och matematik för att 

kunna få en lärlingsanställning. Dock verkar inte betygsnivån ha någon effekt, utan det räcker 

som sagt med godkända kunskaper. 79 Detta innebär att eleverna inte ser något incitament till 

att plugga mer, eller sträva efter högre betyg.80 

Utifrån Berglunds studie ser vi också hur skolans organisation påverkar elevernas motivation 

till de gymnasiegemensamma ämnena. I studien visar hon hur schemaläggningen av de olika 

ämnestyperna innebär att ”Byggproduktion”81 prioriteras framför yrkesteori och i sista hand 

gymnasiegemensamma ämnen. Berglund menar att det får till effekt att vid vissa kritiska 

tillfällen, t.ex. när ett byggprojekt är i sitt slutskede, prioriteras de teoretiska ämnena bort. Det 

innebär också att om eleverna erbjuds extra arbete när de är på APU82 så prioriteras detta 

framför de gymnasiegemensamma ämnena. Vi menar att skolan på detta sätt visar eleverna, 

genom praktisk handling, att gymnasiegemensamma ämnen inte är lika viktiga som 

yrkesämnet, i synnerhet yrkespraktiken.  

 

  

                                                           
78 Korp, 2012 
79 Berglund, 2009 
80 Berglund, 2009 
81 Byggproduktion innebär de praktiska moment som eleverna lär sig. 
82 Arbetsplatsförlagd Utbildning 
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7.2 Framgångsrika metoder 

Vi har försökt finna undervisningsmetoder som har effekt på yrkeselevernas motivation till 

lärande i teoretiska ämnen. Nedan presenteras de metoder vi funnit och på vilket sätt dessa 

metoder haft effekt på elevernas motivation och till viss grad även lärande. 

 

7.2.1 Deliberativ undervisning 

Den normativa idén till den deliberativa undervisningsmodellen antar att deliberativa samtal 

utvecklar elevers kunskap och deras demokratiska värderingar mer än traditionell 

lärarcentrerad undervisning.83 Den deliberativa pedagogiken sätter elevernas kommunikativa 

förmåga och samtalet mellan dem i fokus. Dess grundläggande princip är att alla har en röst 

och att alla blir lyssnade på. Det är i samtalet mellan aktörerna som individen prövar och 

fördjupar sina kunskaper. Det deliberativa samtalet bygger på så sätt på ett demokratiskt och 

respektfullt förhållningssätt där alla elever är aktiva och under ordnade former argumenterar 

sig fram till en gemensam ståndpunkt. Det deliberativa samtalet bör inte begränsas till ett visst 

innehåll utan allting ska kunna diskuteras och prövas i diskussioner. Eleverna ska vara de som 

själva styr samtalen, helst helt utan lärarens inblandning.84 Forsberg menar dock att det kan 

finnas en poäng med att läraren är med och se till att samtalen håller sig inom demokratiska 

ramar och med ömsesidig respekt för varandra.85 

I Anderssons studie fick flera klasser delta i undervisning med deliberativa samtal. Eleverna 

delades in i smågrupper där de gavs övningar i form av dilemman som de skulle lösa 

tillsammans. Andra klasser, som fick samma uppgifter, fick fungera som kontrollgrupper. Där 

genomfördes undervisningen med en konventionell metod, som innebar en lärarcentrerad 

undervisning med fokus på en I-R-E sekvens.86 Förespråkarna för den konventionella 

undervisningen, som t.ex. Ekman (se nedan), menar att metoden är effektiv eftersom läraren 

fungerar som den drivande faktorn för kommunikation i klassrummet.87  

Resultatet från Anderssons studie pekar på att deliberativ undervisning är ibland mer, men 

aldrig mindre, effektiv i att generera demokratiska värderingar hos elever i jämförelse med 

konventionell undervisning. Dock stödjer inte resultatet det normativa antagandet att 

                                                           
83 Andersson, 2014; Ekman, 2007; Forsberg 2011 
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deliberativ undervisning skulle vara effektiv för alla elever. Resultatet pekar snarare på att 

deliberativ undervisning enbart har en positiv effekt för elever på yrkesprogram.88  

I Forsbergs studie om deliberativa samtal som metod i samhällskunskap på yrkesprogram 

kommer hon fram till ett liknande resultat. I hennes studie genomförs deliberativa samtal, 

kallade ”veckans spaning” i fyra undervisningsgrupper med yrkeselever under ett läsår. Före 

och efter undervisningen gjordes enkätundersökningar om elevernas intresse för politik och 

samhällsfrågor hade förändrats. Enkäten genomfördes också hos en kontrollgrupp för att se 

om några signifikanta skillnader uppkommit. Forsberg följde även upp undervisningen med 

intervjuer med lärare och elever för att utröna om några kvalitativa skillnader uppstått i 

gruppernas syn på undervisningen och på elevernas lärande.89 Studien visade att elevernas 

generella intresse för politik inte hade förändrats nämnvärt. Däremot påvisade 

”försöksgruppen” att de i större utsträckning pratade politik med sina lärare, att de anser att 

fler medborgare bör sätta sig in i politiska frågor och att de i större utsträckning kan tänka sig 

att gå med i ett politiskt parti, jämfört med ”kontrollgruppen”. Vid de enskilda intervjuerna 

med elever som deltagit i de deliberativa samtalen framkom att hälften fått ett visst ökat 

intresse för politik och samhällsfrågor. 90 På så vis bekräftas Anderssons studie av Forsberg, 

då hon visar att de deliberativa samtalet i vart fall inte leder till sämre resultat och i vissa fall 

leder metoden faktiskt till det bättre. 

Ekmans studie om huruvida vissa program var sämre på att förmedla demokratisk kunskap än 

andra pekade på ett resultat som skiljde sig signifikant gentemot Anderssons studie.91 Ekman 

fann att den deliberativa undervisningen inte fungerade på pojkdominerade yrkesprogram. 

Denna metodik hade snarare en negativ effekt på eleverna på pojkdominerade program. Vad 

hon fann var att det snarare var traditionell undervisning som fungerade bättre.92 Anledningen 

till att den deliberativa undervisningen inte fungerade för eleverna på pojkdominerade 

yrkesprogrammen berodde på att metoden kräver att eleverna på förhand har ett intresse och 

motivation för ämnet, menar Ekman. Då yrkeselever har valt ett praktiskt program saknar de 

det nödvändiga intresset för akademiska ämnen.93 Forsberg angriper Ekmans resultat i sin 

avhandling genom att peka på att antalet elever på yrkesprogram som upplever sin 

                                                           
88 Andersson, 2014 
89 Forsberg, 2011 
90 Forsberg, 2011 
91 Ekman, 2007 
92 Ekman, 2007 
93 Ekman, 2007 



25 
 

undervisning som deliberativ i Ekmans studie enbart är 18 stycken till antalet. ”Att dra några 

långtgående slutsatser på grundval av dessa siffror beträffande deliberativ undervisning i 

relation till traditionell undervisning på yrkesprogram med pojkdominans är tveksamt.”, 

skriver Forsberg.94 

Vad som istället framkommer i Anderssons och Forsbergs studier är att framgången kring 

deliberativ undervisningen inte påverkas av elevernas motivation eller intresse för ämnet utan 

att det handlar om andra faktorer. Manliga yrkeselever uppvisar ofta en motståndskultur mot 

de akademiska ämnena. Andersson identifierade tre mekanismer inom den deliberativa 

undervisningen som bemöter denna motståndskultur som han benämner som ”Spela-med-

mekanismen” (the play along mechanism), ”utmaningsmekanismen” (the challange 

mechanism) och ”samarbetsmekanismen” (the cooperation mechanism).95  

Spela-med-mekanismen definierar Andersson som att elevernas motstånd mot undervisningen 

upphör och att de ”spelar med” på lärarens villkor. Motståndet mot samhällskunskap minskar 

genom att eleverna får ett gratis tillfälle att prata med varandra under lektionstid. Samtidigt 

tycks eleverna fokusera på de givna dilemmana. Andersson menar dock att det inte 

framkommer någon tydlig förklaring till varför eleverna inte fortsätter med sina privata 

konversationer. Vad det skulle handla om är att dels får eleverna tillfälle att prata med 

varandra under lektionstid och att så länge de givna uppgifterna är relevanta för eleverna 

uppstår ett intresse.96 Även här bekräftas Anderssons studie av Forsberg. Att den deliberativa 

undervisningen brutit ner motståndskulturen bör ses som ett av de viktigaste resultaten i 

hennes forskning. Genom elevernas ökade delaktighet och kontroll över lektionernas innehåll 

ändrades maktförhållandet i klassrummet. Med ökat inflytande följer också ökat ansvar, vilket 

kan skönjas i att eleverna såg sig själva som ”seriösa” under dessa lektioner och att de menade 

att det var de som ”styrde” under de deliberativa samtalen.97 

Att få möjlighet att kommunicera med sina klasskompisar och får höra deras åsikter menar 

Forsberg var ett av hennes viktigaste fynd. Eleverna tyckte det var roligt att få diskutera och 

argumentera i samhällsfrågor med varandra. Det var minst lika viktigt att få höra vad de andra 

hade för åsikter som att få vädra sin egen ståndpunkt. Genom att innehållet i undervisningen 
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blir meningsfullt för eleverna upphör motståndet och eleverna samtycker till att bli 

utbildade.98  

Utmaningsmekanismen handlar om att hitta den rätta balansen i undervisningen där den inte 

är för svår men samtidigt inte för lätt. ”You have to keep the right balance, neither too hard 

nor too easy. It can create problems in different ways”, som en lärare i Andersson studie 

uttryckte det.99 Genom att eleverna driver frågeställningarna i deliberativa samtal menar 

Andersson att eleverna kan skapa denna balans och på så vis sätter ”rätt” nivå på 

konversationen. Dessutom innebär deliberativa samtal att språket i samtalen blir lättförståeligt 

för eleverna, vilket leder till en ökad förståelse för ämnet.100 Lärarna i Forsbergs studie delar 

inte riktigt bilden av att elevstyrt arbete sätter rätt nivå på innehållet. De upplevde att eleverna 

sällan var ordentligt förberedda till de deliberativa passen och att det var svårt att ”lyfta” 

diskussionerna till att inkludera fler perspektiv samt att förmå eleverna att utveckla sina 

kommentarer. Eleverna var å andra sidan väldig nöjda med de deliberativa samtalen, och även 

om de initialt uppvisade samma motståndsmönster som tidigare, så kom de att bli väldigt 

engagerade i dessa undervisningsmoment. Detta visade sig t.ex. genom att om en elev hade 

glömt att ta med sig material (eller var sjuk) så ordnade de andra eleverna snabbt fram 

material att diskutera. Både lärare och elever i Forsbergs studie var däremot överens om att de 

deliberativa samtalen i sig hade skötts på ett ”seriöst” och respektfullt sätt.101 

Samarbetsmekanismen innebär att elever på praktiska program är vana att samarbeta och 

diskutera arbetet med varandra. Efter att ha intervjuat eleverna fick Andersson reda på hur de 

arbetade i yrkesämnena. Mycket av arbetet handlade om att i smågrupper genomföra vissa 

uppgifter. Eleverna berättade att de tyckte att detta var ett bra sätt. De beskrev att, även om de 

pratade mycket om sådant som låg utanför skolan, så fanns det fortfarande ett huvudsakligt 

fokus på att lösa uppgiften de hade för händerna. I arbetet med uppgiften som låg vid handen 

upplevde eleverna att de fick och gav konstruktiv feedback till varandra. Andersson menar att 

den deliberativa undervisningsmetoden bygger mycket på en liknande tankegång om 

samarbete och att eleverna tillsammans ska skapa mening av kunskapen.102 
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7.2.2 QtA 

Questioning the author (QtA) handlar om att stärka elevernas förståelse av en text första 

gången de läser den. När eleverna läser förklarande texter, t.ex. läroböcker, finns det en 

problematik i att de inte utmanar innehållet i texterna utan accepterar dem som sanningar, 

vilket leder till att de placerar eventuella problem med textförfattaren på sig själva. Detta kan 

ta sig till uttryck som att eleverna underskattar den egna förmågan att hantera teoretiska 

texter, vilket i sin tur förstärker elevernas självidentitet som oakademiska. 103  

QtA-metoden går ut på att läraren bryter upp en text i olika segment. Efter att alla elever läst 

segmentet diskuterar man stycket utifrån lärarledda frågor som t.ex. ”Vad tror ni författaren 

menar med det här?”, som syftar till att utmana författarens auktoritet.104  

Genom att följa elever och lärare på tre olika skolor observerade Reichenberg hur lärarna 

genomförde undervisningen innan och under användningen av QtA-metoden. Innan QtA-

metoden iscensattes fann Reichenberg att majoriteten av lärarna använde en form av I-R-E-

undervisning.105 Vidare identifierade Reichenberg fyra sorters frågor som ställdes: faktafrågor 

(reproducera fakta från läroböcker), specifika faktafrågor (läraren uppmuntrar eleven att 

använda egna ord för att besvara faktafrågor), checkfrågor (se om eleven förstått betydelsen 

av t.ex. ett ord) och öppna frågor (frågor där svaret inte står explicit i boken). Reichenberg 

fann fem olika sorters elevsvar: hämtad information (direkt från texten, ord för ord), hämtad 

information (från texten men förklarad med egna ord), slutsatser (läsa mellan raderna), 

reflektion (kommentera texter och andra elevers frågor) och frågor (om olika ords betydelse). 

Lärarna ställde huvudsakligen faktafrågor och checkfrågor där elevsvaren bara behövde vara 

korta och uttagna ur läroböckerna. Undervisningen ledde till att eleverna blev oengagerade då 

endast lärarens agenda beaktades.106 

I samband med QtA-metoden skedde en stor förändring i vilka sorters frågor lärarna ställde. 

Rena faktafrågor minskade med mer än hälften och istället ökade specifika faktafrågor och 

halvöppna frågor markant. Reichenberg menar att förändringen troligtvis berodde på de 

reflektioner som gjordes i samband med de seminarier som genomfördes mellan lärarna och 

utredaren.107 
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Elevsvaren förändrades också i samband med QtA-metoden. Under de vanliga lektionerna 

svarade eleverna på frågorna genom att ord för ord plocka information från läroböckerna 

medan under lektionerna som genomfördes med QtA-metoden försökte eleverna i större grad 

att uttrycka sig med egna ord. Nästan hälften av deras svar var reflektioner eller slutsatser.108  

I intervjuer har både lärare och elever i stort sett enbart positiva utlåtanden. Lärarna menade 

att de fått en ökad förståelse kring elevernas läsförståelse och de problem en elev kan ha med 

att sitta ensamma med en text. Vidare menar de att deras kunskaper om textanalyser har ökat 

och hjälpt dem att lättare identifiera vad som kan vara svårt med en text. Lärarna är också 

positiva till att eleverna tvingades bli delaktiga i diskussionerna vilket ledde till att även de 

tystlåtna eleverna blev delaktiga. Lärarna såg även att elever som kategoriserades som dåliga 

läsare hade ökat läsförståelsen och kunde numera läsa mellan raderna. Den enda nackdel som 

lärarna uttryckte var att metoden var tidskrävande. Detta var något Reichenberg inte höll med 

om. Hon menar att elevernas deltagande kommer att leda till att de internaliserar strategierna, 

och därmed gör dem till sina egna.109  

Alla elever upplevde att deras läsförståelse hade ökat efter QtA-metoden, både de som redan 

var duktiga läsare och de elever som hade problem med att sitta länge med en text. Vidare 

tyckte alla elever att QtA var en rolig metod då det var roligare att samtala om en text än att 

sitta och läsa den ensamma.110  

  

                                                           
108 Reichenberg, 2008 
109 Reichenberg, 2008 
110 Reichenberg, 2008 
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7.2.3 Infärgning 

Infärgning innebär att gymnasiegemensamma ämnen i viss mån integreras med yrkesämnen. 

Detta kan ta sig i uttryck genom att ämnesläraren låter innehållet i sitt ämne ”färgas” av 

elevernas programval. T.ex. fokusera på byggarbetares historiska situation och villkor i 

historia eller anpassa arbetsmarknadsfrågor i samhällskunskapen till elevernas framtida 

arbetssituation. Infärgning kan också innebära att yrkes- och ämneslärare samarbetar tematiskt 

för att skapa gemensamma uppgifter som innehåller delar ur kursplanerna i respektive 

ämnesområde.111  

I Berglunds avhandling följer hon några ämneslärare och yrkeslärare som arbetar med 

infärgning. På Västerskolan, där hon gjort sin studie, har man arbetat en längre tid med 

infärgning som metod, först på industriprogrammet och nu även på byggprogrammet. Det är i 

byggprogrammet som vi får följa hur infärgningen fungerar.112 Här har man valt att organisera 

utbildningen i ”block” där yrkesämnen och vissa gymnasiegemensamma ämnen integreras 

med varandra. Yrkes- och ämneslärarna samarbetar i planeringen och genomförandet av 

innehållet i ”blockämnena.” Lärarna bedömer dock elevernas kunskaper individuellt, utifrån 

respektive lärares ämnesområde.113 T.ex. har lärarna inom bygg och samhällskunskap 

samarbetat under temat ”hållbar utveckling” där eleverna både praktiskt lär sig att arbeta på 

ett hållbart sätt samtidigt som samhällskunskapen bidrar med det teoretiska innehållet. Man 

har även arbetat med infärgning i ämnen som språk och matematik genom läsning av och/eller 

skapande av ritningar och manualer. 

Lindberg har även hon studerat hur lärare arbetar med infärgning som metod. Hennes 

avhandling ”Yrkesutbildning i omvandling”, syftar främst till att utreda vad elever på 

praktiska program förväntas lära sig och hur undervisningen kan gå till. I en delstudie i 

avhandlingen berörs infärgning som metod. I denna delstudie har hon intervjuat fem 

ämneslärare som undervisar på yrkesprogram. Här har lärarna delvis använt en annan strategi 

där ämneslärarna genom att studera kursplanen för ämnet, programmålen för programmet och 

strävansmålen i dåvarande läroplan114 för att planera och genomföra sin undervisning. Lärarna 

                                                           
111 Berglund, 2009; Lindberg, Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och 
kunskapstransformationer, HLS förlag, Stockholm, 2003 
112 Berglund, 2009 
113 Berglund 2009 
114 När studien gjordes gällde Lpf94 som läroplan. 
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hade, eller hade haft, kontakt med yrkeslärarna för att ta fram material som var anpassat till 

elevgruppen, men verkade inte samarbeta med yrkeslärarna i själva undervisningen.115  

Forskarna beskriver i huvudsak två olika delar av undervisningen som kan infärgas; ämnets 

innehåll och metoden för undervisningen. Lindberg visar hur infärgningen som metod i de 

gymnasiegemensamma ämnena leder till att även elevernas kunskaper i yrkesämnena breddas 

och fördjupas. 

Flera av dem [de infärgade uppgifterna.] synliggjorde andra aspekter av 

yrkesområdet än de som blev tydliga inom karaktärsämnena, andra förstärkte 

aspekter av karaktärsämnena. Slutligen visade de att det, utöver de yrkestexter 

som användes inom karaktärsämnena, finns andra texter som används i arbetet 

inom de olika yrkesområdena än de som används inom kärnämnena.116 

Detta bekräftas i Berglunds avhandling, även om hon har en annorlunda ingång. Hon 

beskriver hur elevernas kunskaper breddas genom att ämneslärarna använder andra typer av 

metoder för skolarbetet än yrkeslärarna. Metoder som lärarna i Berglunds avhandling 

beskriver som nödvändiga att hantera i ett framtida yrkesliv. T.ex. tränas eleverna i att läsa 

yrkesrelevanta texter och att hantera en dator, eller får jobba med presentationer inför extern 

publik.117 Syftet är att ”efterlikna arbetslivets arbetsformer och krav.”118 Eleverna får också 

jobba mycket i grupp, vilket påminner om de lagarbeten som utförs på byggena. En annan 

intressant infallsvinkel som lyfts fram av Berglund är att ämneslärarna ibland deltar i 

yrkeslärarnas undervisning, vilket har gett yrkeslärarna nya perspektiv och frågeställningar 

som de normalt inte får från eleverna.119 

Genom infärgningspraktiken förändras också innehållet i kurserna. Lindberg gör här en 

epistemologisk ansats, där hon ur ett historiskt perspektiv diskuterar hur förändrade krav på 

framtida arbetstagare förändrar synen på kunskap inom yrkesutbildningarna – från en muntlig 

till en skriftlig kunskapstradition. En av hennes slutsatser är att eftersom yrkeslivet ställer 

förändrade krav måste också skolan anpassas till detta. Utifrån detta perspektiv kan 

infärgningen av innehållet ses som en färdighetsträning i att läsa och skapa texter, manualer, 

etc. som arbetstagaren behöver kunna hantera i sin framtida profession. Dessvärre framgår det 

                                                           
115 Lindberg, 2003 
116 Lindberg, 2003 s 72 
117 Berglund, 2009 
118 Berglund, 2009 s 197 
119 Berglund, 2009. 
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inte av Lindbergs avhandling om detta var lärarnas explicita syfte med att arbeta med 

infärgning, eller om de hade andra motiv.120  

Att innehållet i de gymnasiegemensamma ämnena färgas och ges ett yrkesinnehåll bekräftas 

av Berglunds studie. Hon betonar att infärgningen innebär att ämnet blir intressantare för 

eleverna om det får en koppling till deras framtida profession. Det finns alltså ett egenvärde 

för eleverna, vilket ökar deras motivation för ämnet. I Forsbergs avhandling betonar även hon 

vikten av att göra undervisningen meningsfull för eleverna, även om hennes ingång skiljer sig 

något från Berglunds då Forsbergs studie handlar om deliberativ undervisning och elevernas 

delaktighet i utformningen av innehållet.121 Resultatet är dock detsamma; När 

undervisningens innehåll blir meningsfull för eleverna minskar eller bryts deras motstånd mot 

undervisningen som sådan och elevernas motivation till att lära sig ökar.122 

Infärgningen innebär också att ämnet legitimeras för eleverna, menar Berglund. Detta sker 

främst i hennes studie genom att yrkeslärarna ges möjlighet att samverka med ämneslärarna i 

utformningen av kursinnehållet. Att yrkeslärarnas inställning till de gymnasiegemensamma 

ämnena påverkar elevernas attityd till detsamma verkar vara en viktig poäng i hennes 

studie.123 Därtill bör nämnas att ämneslärarna i Berglunds studie medvetet valt att höja 

kravnivån i sina ämnen. Detta för att de menar att eleverna upplever ämnet som mer intressant 

och stimulerande om de utmanas i sitt lärande.124 

En sista viktig poäng i Berglunds avhandling är att yrkes- och ämneslärare arbetar 

ämnesövergripande i olika projekt. Eleverna på Västerskolan tycks uppskatta att göra stora, 

ämnesövergripande projektarbete som de kan fokusera på och eleverna menar att dessa 

arbeten blir kvalitativt bättre än att göra flera olika, mindre, inlämningsuppgifter i flera, olika, 

ämnen.125  

Slutligen bör nämnas att i både Lindbergs och Berglunds fall har lärarna utgått ifrån de 

centrala styrdokumenten, som läroplan, kursplaner och programmål när de utformat 

undervisningen. I synnerhet Lindberg betonar att lärarna i hennes studie nagelfarit dessa 

dokument när de planerat sin undervisning.126   

                                                           
120 Lindberg, 2003 
121 Forsberg, 2011 
122 Forsberg, 2011 
123 Berglund, 2009 
124 Berglund, 2009 
125 Berglund, 2009 
126 Berglund, 2009; Lindberg, 2003 
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8. Diskussion 
Skolans uppgift är att utbilda eleverna till att bli både yrkeskompetenta och demokratiska 

samhällsmedborgare. Detta brukar kallas för skolans dualistiska uppdrag. Dessutom ska 

skolan vara likvärdig, dvs. alla elever, oaktat programval, ska ges samma möjligheter att nå 

skolans mål. Det innebär bland annat att undervisningen måste anpassas till varje elevs olika 

förutsättningar och behov. Här spelar yrkeselevernas bakgrund en viktig roll. Vi har visat att 

dessa elevers socioekonomiska bakgrund gör att de på olika sätt har svårt att tillägna sig de 

kunskaper som samhällskunskapsämnet ska förmedla. Skolans akademiska sida, som präglas 

av en intellektualiserad medelklasskultur, gör det också svårt för eleverna på 

yrkesprogrammen, som kommer från en ofta lågutbildad arbetarklasskultur, att identifiera sig 

med detta.  

Undervisningen i skolan gentemot elever på praktiska program har visat sig vara bristfällig. 

Myndigheterna har i de rapporter vi redovisat för kritiserat skolorna för brist på delaktighet 

för, och lärarstöd till, eleverna när det gäller undervisningen. Lärarna verkar allt för ofta 

förenkla ämnesinnehållet istället för att anpassa det till elevernas livsvärld. Forskning har 

visat att detta snarare leder till minskad motivation från elevernas sida.  

 

8.1 Motivationsfaktorer hos elever på praktiska program 

Vår studie visar att elever på yrkesprogram generellt sett inte har särskilt stor motivation till 

gymnasiegemensamma ämnen. Anledningarna till detta är flera. När eleven definierar sig 

själv som ”praktiskt” och skolämnet som ”teoretiskt” uppstår en dikotomi som gör det svårt 

för ämnet och eleven att mötas på en jämbördig arena. Vidare upplever sällan yrkeseleverna 

ämnesinnehållet i samhällskunskap som intressant, meningsfullt eller nyttigt för dem i deras 

framtida yrke. Eleverna gör en mer eller mindre medveten ”nyttokalkyl” över de ämnen de 

läser där de praktiska och yrkesorienterade ämnena ses som viktiga och nödvändiga och de 

gymnasiegemensamma ämnena oftast ses som onödiga och irrelevanta. Korp pratar här om ett 

bruksvärde, där eleverna ser nyttan av kunskaperna utifrån att de har en användning av dem.  

Utifrån Höglund m.fl. kan vi se hur eleverna snarare motiveras till att inte studera de 

gymnasiegemensamma ämnena genom en identitetsskapande motståndskultur. Motståndet 

riktar sig mot de teoretiska ämnena och förstärker på så vis elevens bild av sig själv som 

praktisk. Identitetsskapandet består i att motsätta sig den akademiska norm som råder i skolan 

genom att nedvärdera den teoretiska kunskapen och istället sätta värde i den praktiska. Den 
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här bilden ifrågasätts dock av vissa forskare. Korp samt Niemi & Rosvall har visat att 

yrkeseleverna kan sätta värde i även teoretisk kunskap så länge som eleverna ser en nytta av 

den. För yrkeseleverna handlar det i hög grad om att koppla ämneskunskaperna till 

yrkesprofessionen. Matematik och språk är t.ex. sådana ämnen. Forsberg ifrågasätter utifrån 

sin forskning hela motståndsbegreppet och frågar sig om det kanske är en myt. Hon antyder 

att andelen elever som bedriver ”motstånd” inte är representativa för en hel klass och att med 

rätt undervisningsmetoder kan detta motstånd hävas. 

Vi har också visat att skolan i praktisk handling bidrar till att upprätthålla skillnaden mellan 

teoretiska och praktiska ämnen samt indirekt stötta elevernas syn på de praktiska ämnena som 

mer värdefulla för deras blivande yrke. T.ex. visar Berglund i sin avhandling hur skolan 

genom schemaläggning och prioriteringar mellan ämnes- och yrkeskunskaper visar eleverna 

att det är yrkeskunskaperna som är viktigast. 

Vår tolkning är att genom att förstå vilka elevens drivkrafter är kan läraren också använda 

dessa inre och yttre motivationsfaktorer för att bryta motståndet och istället skapa situationer 

där eleven istället motiveras till att studera. 
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8.2 Undervisningsmetoder som påverkar motivationen 

Det är svårt att dra några konkreta slutsatser kring huruvida deliberativ undervisning har 

någon betydande effekt på elevernas motivation och kunskap, eftersom forskarna undersökt 

hur deliberativ undervisning påverkar elevernas demokratiska värderingar. Vidare är inte 

motivationsaspekter något som primärt ligger i fokus för deras undersökningar. I exempelvis 

Forsberg beskrivs motivationen som en effekt av att eleverna har ett intresse för lektionerna 

där det deliberativa samtalet genomförs.127  

Vi har heller inte kunnat se att QtA-metoden har någon direkt påverkan på elevernas 

motivation till lärande i samhällskunskap. Däremot har metoden en indirekt påverkan på 

motivationen då eleverna tyckte att undervisningsmetoden var rolig och att de ville fortsätta 

med den i kommande termin. Vi anser att om eleverna känner att undervisningen påverkar 

deras förmågor positivt kommer det leda till en ökad motivation att fortsätta. I Reichenbergs 

studie visar hon att elevernas kvalitativa kunskaper i samhällskunskap blivit något fördjupade 

då de ger mer analytiska och fördjupade svar på lärarnas frågor. Vidare är det inte enbart 

eleverna som påverkas av QtA-metoden utan även lärarna. Då tidigare forskning pekat på att 

lärarna sänker undervisningsnivån till elevernas låga ambitionsnivå kan QtA-metoden hjälpa 

lärarna att istället höja nivån. Genom att ställa fler halvöppna frågor och tolkningsfrågor gav 

lärarna fler möjligheter till eleverna att utnyttja sin egen livsvärld för att besvara frågorna. 

Därmed bryter läraren den ”förenklingsprincip” som tycks råda i skolan.  

Det finns dock en begränsning med den studie Reichenberg genomförde och det är att hon 

undersökte hur QtA-metoden fungerade i smågrupper. Det framkommer inte hur en helklass 

skulle reagera på metoden. Det finns troligtvis även en skillnad i hur läraren kan tänkas agera 

i smågrupper och i helklass, därmed riskerar läraren fortfarande att ta större utrymme än vad 

metoden syftar till. 

Infärgningsmetoden har visat sig ha en tydlig koppling till elevernas motivation. Med hjälp av 

metoden kan teoretisk undervisning ges ett innehåll som elever på praktiska program upplever 

som meningsfull, eftersom undervisningen på så sätt anknyter till deras livsvärld och 

kommande yrke. När eleverna ser ett bruksvärde i undervisningens innehåll ökar deras 

motivation till lärande. Precis som med den deliberativa undervisningen kan vi inte se om 

metoden i sig gett effekt på elevernas lärande. 

                                                           
127 Forsberg, 2009 



35 
 

Samtliga metoder tycks ha en nedbrytande effekt på elevernas motståndskultur. På olika vis 

anpassar lärarna undervisningen till elevernas livsvärld utan att sänka nivån på 

undervisningen. Metoderna verkar också bryta den normativa diskursen av teoretisk och 

praktisk kunskap som påverkar elevernas förhållningssätt till samhällskunskapsämnet. 

Eleverna känner sig delaktiga i undervisningen och att innehållet handlar om dem, eller sådant 

som intresserar dem, vilket gör att motivationen ökar.  

Deliberativ undervisning och infärgning kan innebära en stor utmaning för skolans 

organisation och lärarnas arbetssätt. När det gäller infärgning behöver lärarna vara pålästa om 

sådant som är relevant för elevernas yrkesval. Det kan krävas att lärarna gör en noggrann 

översikt över kurs- och läroplaner tillsammans med programmets examensmål för att hitta 

gemensamma faktorer och anpassa studiematerial och metoder. Lärarna i de studier vi läst har 

fått lägga ner mycket tid på att ta fram material och metoder som är användbara.  

Ett sätt att arbeta med infärgning kan vara att ämneslärare och yrkeslärare arbetar tillsammans 

i ämnesövergripande teman, vilket ställer krav på skolans organisation. Schemaläggning och 

lektioner måste då sammanfalla. I vissa fall har skolor istället valt att schemalägga elever från 

olika program i samma kurser. Detta gör det istället svårare för ämneslärare att infärga 

kursens innehåll om eleverna kommer från skilda miljöer.128 

I Berglunds avhandling framkommer att andra ämneslärare varit kritiska till 

infärgningsprojektet, då de menade att infärgningen ”förfuskade” de gymnasiegemensamma 

ämnena. Vad dessa lärare menade med ”förfuskande” hade varit intressant att veta, dessvärre 

besvaras inte detta i Berglunds studie.129  

När det gäller den normativa idén till den deliberativa undervisningen menar förespråkare att 

hela skolan som organisation måste genomsyras av det deliberativa tänkandet för att det ska 

ge någon effekt.130 Vad vårt resultat indikerar är däremot att det inte tycks vara nödvändigt att 

hela skolan har ett deliberativt undervisningsklimat, eftersom undersökningarna har fokuserat 

på enskilda klasser och lektioner då resten av verksamheten fortsatte som tidigare. Därmed 

tycks den enskilde läraren kunna använda åtminstone deliberativa moment med positiv effekt 

på elevernas motivation. 
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129 Berglund, 2009 
130 Forsberg, 2009 
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8.3 Slutsatser 

Manliga elever på praktiska program har ofta en likartat social bakgrund och en gemensam 

kultur som skiljer sig från skolans akademiska norm. Varken de eller skolan ser dem som 

teoretiskt lagda, och eleverna använder detta synsätt för att skapa sin identitet som händiga 

praktiker istället för mossiga teoretiker. Det ligger således i deras kultur att inte bry sig om 

teoretiska ämnen som t.ex. samhällskunskap. Det innebär att, om skolan ska lyckas med att nå 

fram till dessa ungdomar, det krävs andra metoder än de konventionella. Både Skolverket och 

Skolinspektionen har visat på stora brister i undervisningen på yrkesprogrammen. 

I vårt arbete att finna framgångsrika undervisningsmetoder på yrkesprogram i 

samhällskunskap har vi i första hand kommit fram till att forskningsläget är alldeles för tunt 

för att vi ska kunna dra några generella slutsatser. Det krävs mer forskning för att kunna 

fastställa vad som verkligen kan betraktas som framgångsrika metoder och vad som inte är 

det. Det material vi har för handen visar dock på vissa positiva tendenser och några tänkbara 

nyckelfaktorer tycks kunna skönjas. 

Samtliga metoder innebär att undervisningen på olika sätt anpassas till elevernas preferenser 

och nivå, utan att för den sakens skull trivialisera och förenkla undervisningen. Den 

deliberativa undervisningen innebar att eleverna själva kunde påverka innehållet. Genom 

infärgning valde lärarna istället att anpassa sitt material till eleverna. QtA innebär att det är 

elevens begreppsvärld som styr.  

Gemensamt för metoderna är att elevens språk hamnar i fokus. Det är eleverna som driver 

diskussionen och använder sitt eget språk istället för att använda ett akademiskt språkbruk 

som inte är deras eget. Genom att elevens intresse sätts i fokus, antingen av eleven själv eller 

via läraren, ökar också elevens motivation för ämnet.  

Den deliberativa undervisningen sker på demokratisk grund där eleven har stor möjlighet att 

vara delaktig i utformningen av undervisningen. Med delad påverkan följer också ett delat 

ansvar. Vi menar att när eleven känner sig ansvarig för kursens utformning och innehåll ökar 

också motivationen. På samma sätt ökar också delaktigheten, och med den motivationen, när 

eleven upplever att innehållet känns betydelsefullt för det framtida yrkeslivet. 

Det bör dock avslutningsvis framhållas att resultaten av de olika undersökningarna är 

tämligen modesta. I samtliga undersökningar gav metoderna effekt på elevernas intresse och 

engagemang i att delta på lektionerna, men påvisade samtidigt ingen nämnvärd förändring av 
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elevernas faktiska kunskaper. Således kan sägas att även om eleverna verkar mer motiverade 

till undervisningen så har ingen kunskapsmässig effekt kunnat utrönas.  

Frågan är dock i slutändan vad som är viktigast. Att eleverna kan uppvisa goda betyg eller att 

de upplever sin tid i skolan som meningsfull och givande?  

 

8.4 Framtida forskning 

När vi sökte material till vår studie fann vi att forskning om motivation och 

undervisningsmetoder var för sig är välutforskade områden. När vi krympte vårt 

forskningsfält till att omfatta enbart elever på praktiska program fanns det färre studier att 

tillgå, och de vi fann handlade främst om att kartlägga elevernas bristande motivation och om 

dikotomin praktisk-teoretisk kunskap. Väldigt få forskare verkar ha rört sig i fältet mellan 

undervisningsmetoder och motivation på praktiska program. Här menar vi att det behövs mer 

forskning. Det är vår uppfattning att forskningen behöver hjälpa skolan med att ta fram 

metoder för att komma tillrätta med de problem som finns med att motivera och undervisa 

elever på praktiska program. 

Forskning inom området verkar dessutom vara väldigt könsstereotyp. Begreppet ”praktiska 

program” är i princip synonymt med de mansdominerade programmen. Studier om tjejer på 

praktiska program, som t.ex. omvårdnadsprogrammet, och deras inställning till teoretiska 

ämnen lyser helt med sin frånvaro. Vad detta kan bero på har vi dock inget svar på.  
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