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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att det förekommer en ”motståndskultur”, bland manliga 

yrkeselever, som innebär att dessa elever intar en antites till skolans akademiska studiekultur. 

I detta motstånd, som yttrar sig genom att ha roligt på lektionerna, snacka strunt med 

kamraterna eller fuska med skoluppgifterna, skapar de sin egen identitet och plats i skolan. 

Forskningen har också visat att skolan i huvudsak använder sig av ”traditionella” 

undervisningsmetoder gentemot manliga yrkeselever. Traditionell undervisning innebär i vår 

studie lärarcentrerad undervisning och eget arbete.  

Studier har visat att deliberativ undervisning har potentialen att bryta motståndet och öka 

elevernas motivation till lärande. Deliberativ undervisning innebär ett samtalsstyrt och 

elevcentrerat arbetssätt, där eleverna diskuterar autentiska frågor som har kopplingar till deras 

livsvärld utan lärarens direkta inblandning. Syftet med denna studie var därför att undersöka 

den deliberativa undervisningens förmåga att motivera manliga yrkeselever. I och med detta 

har vi jämfört deliberativ undervisning med traditionell undervisning i två klasser vid 

sammanlagt fyra lektionstillfällen. Eleverna har observerats vid de olika 

undervisningsmetoderna och observationerna har följts upp med fokusgruppsintervjuer i båda 

klasserna. Empirin har analyserats utifrån en deduktiv metodansats, med inspiration från den 

grundade teorins arbetsverktyg. Vidare har empirin tolkats utifrån pragmatismen och 

motivationsteoretiska utgångspunkter. 

Resultatet har bekräftat vad tidigare forskning uppnått gällande traditionell respektive 

deliberativ undervisning. Under den traditionella undervisningen uppvisade eleverna i princip 

alla de motståndsstrategier som tidigare forskning noterat. Vid den deliberativa 

undervisningen minskade motståndet, men upphörde inte helt. 

De centrala fynden för denna studie är att manliga yrkeselever föredrar en diskussionsinriktad 

undervisningsform då elevernas ”skitsnackande” förflyttas från att vara en motståndsstrategi 

till att bli en medspelsstrategi. Även att eleverna slutade leka med sina mobiler under den 

deliberativa undervisningen indikerar att motståndskulturen avtog. 
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Introduktion 
Manliga yrkeselever särskiljer sig från övriga gymnasieelever när det handlar om motivation 

och lärande, något som vi fick erfara under vår praktik 2014 på ett praktiskt yrkesprogram. 

Trots att vi gjorde vårt yttersta för att förenkla undervisningen kände vi att vi inte riktigt 

nådde fram till dessa elever, och resultatet av den examination vi genomförde lämnade 

mycket att önska. Ur dessa lärdomar föddes en revanschlust och ett intresse för hur 

undervisning kan bedrivas för att bättre motivera och engagera dessa elever. När vi sedan, två 

år senare, fick möjligheten att skriva konsumtionsuppsats var valet av ämne givet: Finns det 

framgångsrika metoder att undervisa i samhällskunskap på yrkesprogram? 

Vad vi fann var ett ganska rikt forskningsmaterial i frågor som berörde manliga yrkeselevers 

sociala situation, motivation och identitetsskapande, men ganska få studier som gjorts på hur 

lärare kan arbeta för att stärka dessa elevers motivation och lust att lära. Forskningsresultaten i 

sig var dessutom ganska blygsamma.1 Vi kunde gott konstatera att mer forskning behövs på 

området. Huvuddelen av vår tidigare forskning, tillsammans med andra studier, redogörs för i 

bakgrundskapitlet. Ambitionen med föreliggande studie är nu att bidra till att fylla 

kunskapsluckan med ytterligare forskning i hur samhällskunskapslärare kan motivera manliga 

yrkeselever. 

 

Utifrån en skolkontext vill vi dessutom lyfta de krav som läroplanen, dvs. samhället, ställer på 

lärare när det gäller likvärdig utbildning, vilket innebär att skolan ska kunna erbjuda 

undervisning som är anpassad efter de behov som eleverna har.2 2017 hade samtliga 

yrkesprogram lägre betygsgenomsnitt än de högskoleförberedande. Av de 18 programmen var 

de tre program med allra lägst betygssnitt yrkesprogram med övervägande andel manliga 

elever.3 Det faktum att det existerar en markant skillnad i betygssnittet mellan olika 

utbildningar indikerar att det finns ett behov av att se över hur undervisningen bedrivs på 

yrkesprogrammen. Detta betonas även av Skolinspektionen. De har visat på stora problem 

inom framförallt yrkesprogrammen med låga betyg och hög andel avhopp. I synnerhet 

avhoppen leder till att eleverna får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet.4 

Exempelvis tog endast 67 % av yrkeseleverna, efter tre års studier, examen 2014.  

                                                 
1 Boberg Peter & Bågenmark, Jonas. Politik är skit – framgångsfaktorer i samhällskunskap på praktiska 

program, Linköpings universitet, Linköping, 2016 
2 Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) 
3 Skolverket, Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017, Stockholm, 2017 
4
 Skolinspektionen, Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott, Stockholm, 2015 
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I en annan rapport från Skolinspektionen har de funnit att 60 av 64 undersökta skolor behöver 

utveckla sitt arbete för att motverka avhopp bland yrkeselever. De nämner särskilt de 

teoretiska ämnena, där eleverna har svårt att se kopplingen till yrkeslivet. Eleverna efterfrågar 

tvärtom en starkare koppling till den blivande professionen.5 Vi kan konstatera att det behövs 

andra metoder för att motverka avhopp och koppla de teoretiska ämnena till elevernas 

livsvärld. 

 

Syfte & Frågeställningar 

I denna uppsats har vi avsikten att undersöka deliberativ undervisning. Vi tänker testa detta i 

verkligheten för att på så vis samla empiri om undervisningsmetodens förmåga att engagera 

yrkeselever i samhällskunskap. Syftet med studien är att undersöka hur yrkeselever påverkas 

av deliberativa samtal med fokus på motivation och deltagande i klassrummet. 

Som en del i detta avser vi jämföra deliberativt arrangerad undervisning med ”traditionell” 

undervisning för att se om det finns några skillnader mellan de båda när det gäller att skapa 

motivation till lärande i teoretiska ämnens hos manliga yrkeselever. 

 

De frågor vi kommer arbeta utifrån är: 

• Hur påverkas manliga yrkeselevers motivation och deltagande i klassrummet av 

”traditionell” undervisning? 

• Hur påverkas manliga yrkeselevers motivation och deltagande i klassrummet av 

deliberativt undervisning? 

• Är deliberativ undervisning bättre än traditionell undervisning på att motivera 

yrkeselever? 

  

                                                 
5 Skolinspektionen, Undervisning på yrkesprogram, Stockholm, 2014 
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Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning om elevers motivation och drivkrafter och hur 

skolan i normalfallet arbetar med undervisning för yrkeselever. Vi kommer också presentera 

deliberativ undervisning och dess presumtiva fördelar för yrkeselevers studiemotivation. 

 

Eleverna 

Som antytts ovan är yrkeselevers motivation och identitetsskapande ett välbeforskat område. 

Såväl Skolverket och Skolinspektionen som forskare har intresserat sig för området. I vår 

föregående studie fann vi till att börja med att yrkeselever generellt sett har en ganska 

homogen socioekonomisk bakgrund. En övervägande majoritet kommer exempelvis från hem 

där föräldrarna som högst har en gymnasieexamen.6 Enligt skolverket beror detta på ”social 

självsortering.” Det innebär att klass, kön och föräldrarnas studiebakgrund är vägledande inför 

gymnasievalet.7 Detta är en bild som bekräftas i flera avhandlingar. I Ronny Högbergs studie 

berättar eleverna att det fanns två huvudsakliga skäl till valet av ett yrkesprogram. Dels ville 

de gå en praktisk utbildning som leder direkt till jobb och dels att de var trötta på, eller 

omotiverade av, ”teoretiska” studier. Det sistnämnda gällde i synnerhet de elever som snarare 

valt bort studieförberedande program än valt ett yrkesprogram.8 Detta styrks av Lena 

Boströms artikel om yrkeselever och motivation. Hon menar att eleverna dels är intresserade 

av praktiskt arbete och dels kan ha dåliga erfarenheter från grundskolan. Vidare uppvisar 

dessa elever låg motivation och låg konformitet i hennes studie, vilket kan vara ett tecken på 

att de inte trivs i skolkontexten när det handlar om teoretiska ämnen i en traditionell 

akademisk undervisningsmetod.9 

Fortsättningsvis fann vi i vår studie att manliga yrkeselever har ett speciellt förhållande till 

skolan. Forskningsfältet beskriver ofta detta som en ”motståndskultur.” Det innebär att 

eleverna ”leker bort” lektionerna, fuskar eller inte tar studierna på allvar. De snackar hellre 

skit med klasskamraterna än gör det som läraren vill.10 I Högbergs etnografiska studie, där 

han följer ett antal yrkeselever i två klasser under ett års tid, visar han hur manliga yrkeselever 

använder denna motståndskultur som en del i sitt identitetsskapande. Han lyfter fram tre 

                                                 
6 Boberg & Bågenmark, 2016 
7 Skolverket, Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Stockholm, 2012 
8 Högberg, Ronny. Motstånd och konformitet: om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till 

kärnämnena, Linköpings universitet, Linköping, 2009 
9 Boström, Lena. 'How Do Students in Vocational Programs Learn? A Study of Similarities and Differences in 

Learning Strategies.', Journal of Education and Learning., 2:8, 2013 
10 Boberg & Bågenmark, 2016 
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strategier som eleverna använder sig av som ett sätt att göra motstånd mot lärarnas 

undervisningsprojekt: ”skitsnacket”, ”att ha roligt” och ”fusket”. Skitsnacket handlar om att 

upprätthålla sociala relationer och motiveras av att eleverna behöver detta för att stå ut med de 

tråkiga lektionerna. Eleverna engagerar sig hellre i privata samtal om t ex bilar och brudar än i 

skolarbetet.11 Eller som Högberg uttrycker det: ”[Skitsnacket”] blir en frizon varmed de 

fjärmar sig mentalt från trista och jobbiga undervisningssituationer.”12 Att roa sig under 

lektionstid handlar istället mycket om att tramsa på lektionerna och använda skoluppgifter på 

ett oseriöst vis för att få sig ett skratt. Som exempel tar eleverna i studien upp Al-Qaidas 

terrorattack mot World Trade Center som ett sätt att vis mod, eller gör sexuella anspelningar 

vid en högläsning av Ronja Rövardotter. Men under ytan handlar det även om ett 

oppositionellt förhållningssätt, som går ut på att utmana lärarens auktoritet och 

undervisningsprojekt.13 Att ”Fuska”, dvs. kopiera varandras skoluppgifter eller använda sig av 

fusklappar på prov osv. anses av eleverna i Höglunds avhandling som oproblematiskt. 

Elevernas fuskande motiveras på flera olika sätt. Att de gymnasiegemensamma ämnena anses 

meningslösa för det framtida yrket är ett skäl. Ett annat argument som eleverna framhåller är 

att de inte vill eller har lust att lägga ner den tid som krävs för att ta sig an uppgiften på ett 

seriöst sätt.14 Därmed blir fusket ett sätt att göra motstånd mot skolans akademiska kultur. En 

annan dimension som Högberg noterar är att eleverna tycker det är roligt och spännande att 

fuska. På så vis ansluter ”fusket” till kategorin ”att ha roligt” under lektionstid. 

 

Den bild som presenteras ovan bekräftas av flera andra studier. I Margret Hills studie där hon, 

likt Högberg, följer flera klasser med yrkeselever under hela deras studietid, undersöker 

grupptillhörigheter och social representation i skolan.15 Även Stig-Börje Asplunds har följt 

yrkeselever, under flera läsår i samband med sin studie om fordonskillars identitetsskapande i 

litteratursamtal. Precis som Hill och Högberg noterar han yrkeselevernas motståndskultur som 

identitetsskapande.16 I Boströms studie finner hon att en av fyra elever saknar motivation för 

att överhuvudtaget studera i skolan och väldigt få har hög motivation.17  

 

                                                 
11 Högberg, 2009 
12 Högberg, 2009, s 98 
13 Högberg, 2009 
14 Högberg, 2009 
15 Hill, Margret. ”Coola killar pluggar inte” i Olofsson, Jonas (red.). Utbildningsvägen – vart leder den? Om 

ungdomar, yrkesutbildning och försörjning, Stockholm: SNS förlag, 2007 
16 Asplund, Stig-Börje. Läsning som identitetsskapande handling. Gemenskapande och utbrytningsförsök i 

fordonspojkars litteratursamtal. Karlstad Universitet, Karlstad, 2010. 
17 Boström, 2013 
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Att inte delta i skolans utbildningsprojekt är alltså en betydande aspekt av skapandet av en 

egen identitet som en arbetarkille. Eleverna resonerar ofta i termer som kan sammanfattas 

som ”nyttig” respektive ”onyttig” kunskap, där generellt sett praktiska yrkesfärdigheter ses 

som nyttiga och gymnasiegemensamma ämnen som t ex samhällskunskap ses som onyttiga.18 

Denna dikotomi bidrar enligt Högberg m.fl. till att stärka yrkeselevernas identitet, genom att 

de associerar sig själva med sitt praktiska, handfasta yrke och inte skolan som akademisk 

institution.19 Men detta är inte hela sanningen. Vi har i vår föregående studie visat på flera 

exempel där forskningen problematiserat denna bild. Yrkeselevernas motstånd är inte 

genomgående och konstant. För samtidigt som de inte säger sig vara intresserade av eller ser 

nyttan i de teoretiska ämnena är de måna om att uppnå godkända resultat.20 I en studie av 

Helena Korp identifierar hon två olika kategorier av motivation hos yrkeseleverna; Bytesvärde 

och Bruksvärde. Det sistnämnda kan kopplas till inre motivation och innebär att eleven ser en 

användbarhet i att förvärva kunskaperna. De kan t ex anses användbara i den framtida 

professionen. Bytesvärdet kopplas å andra sidan till yttre motivation och innebär att 

kunskaperna i sig inte är värdefulla, men kan bytas mot något annat. Att kunna uppvisa 

godkända betyg i alla ämnen (även de teoretiska) för en presumtiv arbetsgivare är ett sådant 

exempel.21 Detta exemplifieras i Högbergs studie där yrkeseleverna går en slags balansgång 

mellan att å ena sidan ”göra motstånd” men å andra sida samverka i undervisningen 

tillräckligt mycket för att få godkänt.22 

 

Skolan (traditionell undervisning) 

I föregående studie kunde vi se att undervisningen på yrkesprogrammen i princip uteslutande 

bestod av helklassundervisning (t ex lärarledda genomgångar) eller individuellt arbete. Under 

genomgångarna är det vanligt att läraren ställer frågor utifrån I-R-E-metoden. Läraren ställer 

en fråga (initiation) som eleven svarar på (respons). Slutligen utvärderar (evaluation) läraren 

elevens svar. Därtill ökar andelen individuellt arbete på yrkesprogrammen. Båda 

arbetsmetoderna ställer höga krav på elevens motivation och vilja att ta ansvar för sitt eget 

lärande, i synnerhet det sistnämnda.23 Vidare fann vi att lärare i teoretiska ämnen tenderar att 

förenkla undervisningen för yrkeseleverna. Exempelvis genom att ställa lägre krav på 

                                                 
18 Boberg & Bågenmark, 2016 
19 Högberg, 2009; Boberg & Bågenmark, 2016; Hill, i Olofsson, 2007  
20 Boberg & Bågenmark, 2016 
21 Korp, Helena. ‘I think I would have learnt more if they had tried to teach us more’ – performativity, learning 

and identities in a Swedish Transport Programme, Ethnography and Education, 2012, 7:1, 77-92 
22 Högberg, 2009 
23 Boberg & Bågenmark, 2016.  
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yrkeselever i en provsituation än vad man gjort i en jämförbar situation med elever på 

studieförberedande program.24 Att lärarna förenklar innehållet och sänker kraven på 

yrkeseleverna kan ses som ett försök att anpassa undervisningen till elevernas ambitionsnivå 

och bristande motivation. Paradoxalt nog innebär detta att när kraven sänks så minskar 

elevernas motivation ytterligare, bl a för att ämnet då upplevs som för lätt eller tråkigt. 25 

 

Delaktighet och inflytande över undervisningen är också en viktig aspekt för elevernas 

motivation. Vi fann dock att, även om eleverna efterfrågar inflytande, så minskar detsamma i 

praktiken.26 Ett exempel på denna dissonans är att 45 – 75 procent av yrkeseleverna i 

Boströms studie föredrog grupporienterad undervisning, samtidig som Skolinspektionen i en 

annan studie visat att grupparbeten enbart utgör 16 procent av den faktiska undervisningen.27 

Denna bild bekräftas också av Åsa Forsbergs studie. Enligt henne efterlyser yrkeseleverna ett 

innehåll som berör dem och deras livsvärld, samtidigt som de upplever att skolan inte tillåter 

dem att uttrycka sig fritt på lektionerna.28 

 

I Klas Roths studie från grundskolan visar han hur lärare sällan uppmuntrar till någon 

diskursiv, kritisk eller personligt reflekterande diskussion. Istället beskriver han samtal som 

sätter lärarens talhandlingar i fokus. Det är läraren som initierar samtalen samt styr dess 

innehåll och process.29 Läraren ger instruktioner, förmedlar fakta och ställer frågor och 

eleverna svarar. Den fakta som förmedlas och elevernas svar blir sällan föremål för någon 

fördjupad diskussion. Elever och lärare undersöker sällan riktigheten i svaren eller ställer dem 

i relation till vad andra tänker eller känner i frågan.30 Skolan blir därmed en arena för 

överföring av majoritetskulturens fastställda kunskaper och värderingar som i låg grad prövas, 

granskas eller överläggs. Roth beskriver undervisningen som en situation där främst 

strategiskt och instrumentellt handlade hamnar i fokus. Strategiskt och instrumentellt 

                                                 
24 Boberg & Bågenmark, 2016 
25 Samhällskunskap i gymnasieskolan: en kvalitetsgranskning av undervisningen i Samhällskunskap A på tre 

yrkesförberedande program, Skolinspektionen, Stockholm, 2011 
26 Boberg & Bågenmark, 2016 
27 Boström, 2013 
28 Forsberg, Åsa. Folk tror ju på en om man kan prata deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans 

yrkesprogram. Karlstads universitet, Karlstad, 2011 
29 Roth, Klas. Deliberativ pedagogik, i Premfors, Rune & Roth, Klas (red.), Deliberativ demokrati, 

Studentlitteratur, Lund, 2004 
30 Roth, i Premfors och Roth, 2004 
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handlande innebär att individen agerar målrationellt utifrån egenintresse och att andra 

människor ses som objekt i relation till det egna intresset.31 

Sammanfattningsvis kan sägas att den undervisning som tecknats ovan; som präglas av 

lärarcentrerad helklassundervisning eller eget arbete, med helt eller delvis förenklat 

arbetsmaterial samt en låg nivå av elevinflytande, innefattar det vi definierar som 

”traditionell” undervisning. 

 

Tidigare studier av deliberativ undervisning 

Ett av våra centrala fynd i föregående uppsats var ett forskningsfält där ganska få studier 

gjorts på hur lärarkåren kan bemöta ”motståndskulturen” eller motivera yrkeseleverna i 

teoretiska ämnen.32 En undervisningsmodell som enligt två studier haft positiv inverkan på 

manliga yrkeselevers motivation kallas deliberativa samtal eller deliberativ undervisning. 

Dessa studier är två avhandlingar från Göteborgs respektive Karlstads universitet. I Forsbergs 

avhandling från 2011 har hon följt yrkeselever i fyra undervisningsgrupper i samhällskunskap 

under ett läsår. Syftet med studien var att undersöka hur deliberativ undervisning påverkade 

manliga yrkeselevers intresse för politik och samhällsfrågor. Studien genomfördes på så vis 

att en gång i veckan hade eleverna ”veckans spaning” där de själva, i par, redovisade ett 

aktuellt diskussionsämne med påföljande deliberativa samtal. Redovisande elever ansvarade 

för samtalen. ”Veckans spaning” avslutades med en runda där alla elever fick yttra sina tankar 

om dagens ämne. Innan och efter studien genomfördes enkäter med eleverna samt med 

kontrollgrupper för att jämföra effekten av den deliberativa undervisningen. Forsberg 

kompletterade enkäterna med intervjuer med eleverna.33 

I Klas Anderssons avhandling har han undersökt om deliberativ undervisning ökar elevers 

kunskaper och demokratiska värderingar. Han undersökte tre gymnasieprogram varav ett var 

det mansdominerade byggprogrammet. Fyra byggklasser följdes under fyra veckor. Eleverna 

hade två lektioner samhällskunskap i veckan. Två av klasserna gavs undervisning utifrån den 

deliberativa undervisningsmodellen och två enligt ”traditionella” metoder. Effekten av den 

deliberativa undervisningen mättes genom att eleverna fick göra ett prov efter momentets 

avslutande. Därtill observerade han eleverna under lektionerna. 34 Anderssons deliberativa 

                                                 
31 Roth, i Premfors och Roth, 2004 
32 Boberg & Bågenmark, 2016 
33 Forsberg, 2011 
34 Andersson, Klas. Deliberativ undervisning: en empirisk studie, Göteborgs universitet, Göteborg, 2012 
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moment skiljer sig dock från Forsbergs då lektionsinnehållet var uppstyrd och planerad i 

förväg. Eleverna fick färdiga ämnen och frågor att diskutera utifrån deliberativa samtal. 

Läraren hade en aktiv och på förhand definierad roll som ”samtalsledare”, dvs. med uppdrag 

att se till att de deliberativa samtalsreglerna efterlevs.35 I Forsbergs avhandling hade lärarna 

inte någon fastställd roll utan det skiljde sig från lärare till lärare hur de agerade i de 

deliberativa samtalen. Vissa styrde upp dem vid behov, medan andra lät eleverna prata på.36 

Båda studierna har utgått från Englunds fem punkter för deliberativa samtal i skolan, som 

kortfattat innebär att eleverna diskuterar fritt med varandra i ett tolerant klimat i syfte att hitta 

en gemensam överenskommelse, utan lärarens direkta inblandning.37 Forskarna har dock 

tolkat punkterna lite olika. I Forsbergs fall har eleverna haft betydligt större frihet att välja 

ämne och frågor, motiverat av de demokratiska ideal som präglar deliberationens idé. Medan 

Andersson har tryckt på lärarens auktoritet som ”iscensättare av undervisning” samt som 

samtalsledare under samtalen. 

I båda fallen har forskarna kommit till likartade slutsatser; att deliberativ undervisning gynnar 

manliga yrkeselevers motivation i klassrummet. Forsberg uttrycker det på följande vis: ”Att 

eleverna i så hög utsträckning lyft fram den kommunikation de haft med varandra och deras 

intresse att få höra klasskamraternas åsikter är bland det viktigaste resultatet i min forskning. 

Genom detta har mening skapats i klassrummet och undervisningen har fått betydelse.”38 

Vidare menar hon att detta meningsskapande har inneburit effekten att eleverna upphört med 

sitt ”motstånd” och att de istället intagit ett seriöst förhållningssätt till sina studier.39 En 

liknande slutsats drar Andersson. Han identifierade tre möjliga mekanismer i de deliberativa 

samtalen som påverkat yrkeselevernas inställning till samhällskunskapsundervisningen. Den 

första kallar han ”medspelsmekanismen” och innebär att den deliberativa undervisningen ger 

eleverna den typ av ”frizon” att få snacka med varandra som de tillskapar sig genom 

motståndskulturen. Att göra motstånd blir irrelevant när eleverna får snacka på lektionstid. 

Den andra mekanismen Andersson identifierar är ”utmaningsmekanismen”, som innebär att 

den deliberativa undervisningen, genom att eleverna använder sitt eget språk, hamnar på en 

nivå som eleverna kan hantera. Undervisningen blir inte för svår, men inte heller för lätt. 

Vidare innebär utmaningsmekanismen att eleverna utmanas att inför varandra och med egna 

                                                 
35 Andersson, 2012 
36 Forsberg, 2011 
37 Englund, Tomas, Skola för deliberativ kommunikation, Englund, Tomas (red.), Utbildning som 

kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet, Daidalos, Göteborg, 2007 
38 Forsberg, 2011, s 118 
39 Forsberg, 2011 
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ord förklara sina ståndpunkter och perspektiv. Den tredje mekanismen, 

samarbetsmekanismen, menar Andersson kommer från yrkeselevernas karaktärsämnen och 

framtida yrkespraktik. I yrkespraktiken ingår nämligen att kollektivt utföra olika 

arbetsuppgifter. Det finns så att säga en anda av att vilja samarbeta mot gemensamma mål. 

Därtill innebär samarbetsmekanismen också att när någon i gruppen för fram sina tankar om 

ämnet så väcks associationer och tankar även hos de mindre engagerade eleverna i gruppen. 40 

Ingen av studierna har dock kunnat påvisa någon kunskapsmässig ökning när det gäller 

manliga yrkeselever, men inte heller någon märkbar försämring av densamma. Andersson 

framhåller i sin avhandling att hans resultat visar på att deliberativ undervisning i vissa fall 

kan vara bättre, men i vart fall aldrig sämre, än traditionell, lärarcentrerad, undervisning.41 

Det finns dock kritik mot deliberativa samtal som undervisningsmetod. I både Anderssons och 

Forsbergs studie hänvisar de till Tiina Ekmans metastudie om undervisningsmetoder och 

elevernas demokratiska kompetens i gymnasieskolan.42 Utifrån Ekmans resultat är 

deliberativa samtal en dålig metod för att öka manliga yrkeselevers demokratiska 

kompetens.43 Detta har dock fått stark kritik från båda ovan nämnda studier. Forsberg 

konstaterar exempelvis att underlaget i Ekmans studie (18 pojkar) är alldeles för skralt för att 

kunna dra några långtgående slutsatser.44 Andersson menar i sin studie att hans resultat i sig 

utmanar Ekmans slutsats, då han inte kunnat visa på några negativa effekter av deliberativ 

undervisning för manliga yrkeselever.45 

  

                                                 
40 Andersson, 2012 
41 Andersson, 2012; Forsberg, 2011 
42 Ekman, Tiina. Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, Statsvetenskapliga institutionen, 

Göteborgs universitet, Göteborg, 2007 
43 Ekman, 2007 
44 Forsberg, 2011 
45 Andersson, 2012 
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Teoretiska utgångspunkter 

I språklig form kan ”deliberativ” tolkas som ”att rådslå” eller ”noga överlägga.”46 

Forskningslitteraturen använder flera olika begrepp. Exempelvis deliberativa samtal, 

deliberativ pedagogik eller deliberativ demokrati.47 Vad vi i vår studie menar med ”deliberativ 

undervisning” är en konkret undervisningssituation där eleverna i deliberativa samtal 

diskuterar med varandra utan lärarens direkta inblandning. Vårt begrepp utvecklas ytterligare 

i praktiska och konkreta sammanhang under rubriken ”undervisningens genomförande” längre 

fram. Först några teoretiska ansatser. 

 

Deliberativa samtal har sina rötter i både den pedagogiska som den statsvetenskapliga 

filosofin. Pedagogiskt genom John Dewey och pragmatismen, statsvetenskapligt genom 

Jürgen Habermas tankar om deliberativ demokrati och kommunikativt handlande.48 

Kommunikativt handlande innebär att diskussionsdeltagarna intar en förståelseorienterad 

position i samtalet, där målet är att komma överens, och inte att ”vinna” diskussionen.49  

Deliberativa samtal i undervisning är nära kopplat till Habermas teorier om demokrati och 

deltagande. För Habermas är medborgarnas politiska deltagarrättigheter grundläggande för 

var och ens självbestämmande och självförverkligande. Andra rättigheter, såsom negativa 

friheter eller social rättvisa kan tilldelas medborgarna ändå, men det är ”de politiska 

deltagarrättigheterna som ger medborgarens rättsstatus en reflexiv och självrefererande 

karaktär.”50 Det är vidare genom denna form av fri åsiktsbildning som en kollektiv 

viljeriktning; ”folkviljan” kan kanaliseras. Utbildningsväsendet fyller därmed en viktig 

funktion att förse samhället med medborgare som kan och vill delta i den demokratiska 

processen, särskilt med ett deliberativt förhållningssätt. 51 I ljuset av ovan sagda är det också 

viktigt, utifrån Habermas teorier, att diskussionerna i skolan motsvarar de offentliga samtal 

som försiggår i samhället. Medelst deliberativa samtal kan då olika perspektiv, ståndpunkter 

och värderingar brytas mot varandra, vilket i sin tur utvecklar framtidens medborgares 

reflexiva och kommunikativa kompetenser.52 

                                                 
46 Theodorsson, Annika. Deliberativt deltagande och dess effekter. I Premfors & Roth, 2004, 
47 Premfors & Roth, 2004 och Englund (red.), Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som 

möjlighet, Daidalos, Göteborg, 2007 
48 Englund, Tomas. Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati. I Premfors & Roth, 2004 
49 Theodorsson, i Premfors och Roth, 2004 
50 Habermas, ur Englund, i Premfors och Roth, 2004, s 59 
51 Englund, i Premfors och Roth, 2004 
52 Englund, i Premfors och Roth, 2004 
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Pragmatismen, såsom den utvecklades av Dewey, påminner i stora drag om Habermas tankar 

om kommunikativt handlande. Dewey menar att utbildning är en kommunikativ praktik som 

förutsätter aktivt deltagande från aktörerna där kunskap skapas i erfarenhetsutbytet mellan 

dem.53 Vidare menar han att lärande sker i ett socialt sammanhang, som inte kan skiljas från 

det övriga samhället utan snarare ska ses som en del av en helhet.54 Han framförde skarp 

kritik mot den dåvarande skolan eftersom eleverna inte gavs möjlighet att nyttja sina 

personliga erfarenheter i sitt lärande.55 Skolan tenderar att se tänkandet som en produkt, vilket 

medför att det måste struktureras utifrån och som måste följa vissa på förhand bestämda steg i 

inlärningsprocessen. Konsekvensen härav blir disciplin, kontroll och att eleverna kämpar mot 

fastställda mål, utan att behöva inse sammanhanget eller nyttan med kunskapen.56 

I kontrast till denna bild menar Dewey istället att elevernas intresse ska frammanas i en 

stimulerande miljö och att kunskapens meningsskapande sker i gemensam kommunikation 

med andra.57 Det är också i dessa sociala sammanhang som eleven kan pröva sina tidigare 

erfarenheter och nya erfarenheter kan skapas. Eller som Ninni Wahlström uttrycker det:  

”[Det är i ] skärningspunkten mellan barnens erfarenheter och samhällets samlade 

erfarenheter som förbindelselänken måste upprättas för att ge barnet möjlighet att utvecklas i 

skolan.”58 Skolans uppgift blir således att skapa dessa stimulerande miljöer. Dessutom menar 

Dewey att värdet av elevernas tillägnade erfarenheter ligger i dess bidrag till att skapa mening 

och sammanhang för eleven.59 Sammantaget innebär detta ett perspektiv som sätter eleven 

och hens upplevelser i fokus. Det är utifrån elevens egen livsvärld och situation som 

kunskapen kan skapas, men också i relation till andra elever och samhället i stort. 

Kommunikation blir i och med detta ett medel för att tillägna sig nya kunskaper, men också 

ett mål sig då den samtidigt skapar mening för deltagarna.60  

”Learning by doing” är antagligen det begrepp som de allra flesta förknippar med Dewey. Det 

brukar uttolkas som att eleven måste göra någon konkret för att lära sig.61 Exempelvis för att 

eleven ska lära sig om demokrati behöver eleverna också tränas i demokrati, genom rådslag, 

omröstningar, osv. Denna tolkning är inte fel, men ger Deweys bevingade ord en smal 

                                                 
53 Biesta, Gert. Den kommunikativa vändningen i Deweys Demokrati och utbildning, i Englund, 2007 
54 Wahlström, Ninni. Att erfara är att lära – ibland. I Englund, 2007 
55 Wahlström, i Englund, 2007 
56 Wahlström, i Englund, 2007 
57 Biesta, i Englund, 2007 
58 Wahlström, i Englund, 2007 s 54-55 
59 Wahlström, i Englund, 2007 
60 Wahlström, i Englund, 2007 
61 Wahlström, i Englund, 2007 
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innebörd. Wahlström menar att ”learning by doing” snarare handlar om en växelverkan 

mellan teori och praktik, mellan handling och reflektion, och där handlingen inte 

nödvändigtvis måste vara handfast. Handlingen kan lika gärna bestå i att pröva bärigheten i ett 

argument, eller ett teoretiskt resonemang.62 Vidare utgår handlingen från elevens befintliga 

erfarenheter, men i handlingen prövas också elevens tidigare erfarenheter och nya 

erfarenheter skapas. Varje handling innebär också ett mått av etiskt eller moraliskt 

ställningstagande.63 

 

Vad är deliberativa samtal? 

Klas Roth definierar deliberativa samtal som en värderingsprocess. Vad, hur och vem som 

säger något, samt hur det som sägs rättfärdigas är viktiga aspekter i en deliberativ diskurs.64 I 

ett samtal mellan minst två personer bör det förekomma olika uppfattningar, värderingar eller 

preferenser baserat på individernas olika bakgrund, åsikter och erfarenheter. Olika individer 

kan ha olika anspråk på vad som är sant, rätt eller giltigt.65 I en deliberativ samtalssituation 

ges dessa olikheter möjlighet att prövas, granskas och överläggas i en anda av förnuftighet, 

ömsesidighet, tolerans och solidaritet.66 I idealtillståndet ska även det deliberativa samtalet 

mynna ut i en gemensam överenskommelse om hur diskussionsämnet ska tolkas eller förstås. 

Det innebär att deltagarna prövar de olika argumenten som förs fram och förordar gemensamt 

de ”bästa” argumenten.67 Men även om konsensus eftersträvas är det viktigt att påtala att det 

är konfliktdimensionen som är central för det deliberativa samtalet. Att blottlägga 

individernas olikheter är konstitutionellt för att deliberativa samtal ska kunna äga rum.68 

Tomas Englund definierar deliberativa samtal i skolan som samtal:  

a) där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme  

b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det 

handlar bl a om att lära sig lyssna till den andres argument 

                                                 
62 Wahlström, i Englund, 2007 
63 Wahlström, i Englund, 2007 
64 Roth, Deliberativ pedagogik. I Premfors och Roth, 2004 
65 Roth i Premfors och Roth, 2004 
66 Roth, i Premfors och Roth, 2004 
67 Andersson, 2012 
68 Englund, i Premfors och Roth, 2004 
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c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens 

eller åtminstone komma till temporära överenskommelser (även om icke-

överensstämmelse föreligger) 

d) där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning dvs. argumentativa samtal för att lösa olika 

problem respektive belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan 

närvaro av läraren.69 

Punkterna a-c är de som allmänt konstituerar ett deliberativt samtal och överensstämmer med 

Roths definition ovan. Punkterna d-e är särskilt framtagna med fokus på samtal i skolan. 

Punkt d innebär ett pluralistiskt förhållningssätt som öppnar för att ifrågasätta 

majoritetskulturens fastställda kunskaper och värderingar, samt ett prövande av andra 

perspektiv och förhållningssätt. Dessutom innebär det att deltagarnas värderingar och 

perspektiv som de bär med sig prövas i en offentlig miljö. När skiftande 

auktoriteter/traditioner prövas i deliberativa samtal bör elevernas politiska och offentliga 

autonomi utvecklas enligt Englund.70 Dvs. eleverna stärks i sin roll som politiska aktörer. 

Vidare innebär politisk och offentlig autonomi att elevernas ställningstagande och perspektiv 

relateras till ett samhälleligt sammanhang. Det betyder att skolan inte kan ses som en arena fri 

från det övriga samhällets normer utan som en del av detsamma samt att elevernas 

ställningstaganden i skolan äger samma giltighet i den offentliga debatten.71 Den sista 

punkten, punkt e, innebär att läraren ska ses som en resursperson som har möjligheten att 

initiera, leda och föra samtalet utifrån de deliberativa samtalsreglerna, men inte blanda sig i 

själva diskussionen som sådan. Läraren kan t ex behöva avsluta samtalen om eleverna inte 

uppvisar respekt och tolerans mot varandras olika åsikter.72 Det ideala, deliberativa samtalet 

skulle vara om läraren helt lämnar eleverna, som självmant upprätthåller samtalskvalitén. 

Dock menar Englund att detta i praktiken är svåruppnåeligt och att läraren ändå har ett visst 

ansvar och en auktoritet i klassrummet. Avsikten med punkt e är att eleverna ska uppleva 

diskussionen som en diskussion mellan jämlikar. Något som kan störas av lärarens 

inblandning. Englund menar således att läraren fyller en viktig stödfunktion för samtalens 

kvalité, samtidigt som läraren inte får störa samtalets meningsskapande process genom att t ex 

                                                 
69 Englund, i Premfors och Roth, 2004, s 62 
70 Englund, i Englund, 2007 
71 Englund, i Englund, 2007 
72 Englund, i Englund, 2007 
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oombett ”rätta till” elevernas utsagor. Hur mycket läraren agerar under samtalen blir därmed 

en avvägningsfråga i det enskilda fallet.73 

Slutligen är det viktigt, som Klas Andersson påtalar i sin studie, att de kriterier som anförts 

ovan bör ses som strävansmål eller idealtillstånd som antagligen aldrig fullt ut går att uppnå. I 

annat fall hade det varit allt för simpelt att kritisera varje deliberativt samtal med den 

invändningen att det aldrig ägt rum, eller åtminstone inte går att bevisa att det ägt rum. 

Huvudsaken är att samtliga deltagare förhåller sig till dessa punkter och så långt som möjligt i 

varje samtal strävar mot att uppfylla dessa.74  

 

Motivation 

Motivation är ett svårdefinierat begrepp då motivationsforskningen använt det på så många 

olika sätt att det inte finns någon entydig definition.75 Vi har i denna studie anslutit oss till 

Håkan Jenners definition. Han menar att motivation består av tre samverkande faktorer. Den 

första handlar om en inre faktor, som enkelt går att beskriva som en drivkraft, som sätter 

igång ett visst beteende eller handlande. Drivkraften måste i sin tur sättas i relation till ett mål, 

vilket är den andra faktorn. Det kan handla om yttre mål, som exempelvis höga betyg, pengar, 

eller status, eller inre mål som exempelvis glädje, stolthet eller känsla av självförverkligande. 

Relationen mellan drivkraften och målen är den tredje faktorn och kopplar samman personens 

självförtroende med huruvida individen kan uppnå målet eller ej. Oaktat måluppfyllelsen 

leder resultatet till en modifiering av den inre drivkraften.76 Detta måste i sin tur kopplas till 

huruvida målet bedöms som realistiskt, hur värdefullt det är att nå målet samt hur stor chansen 

för ett misslyckande är. Om målet bedöms ouppnåeligt, om dess värde upplevs betydelselöst, 

eller om chansen att misslyckas är stor innebär det minskad motivation. Jenner menar att i 

skolan tenderar yttre mål att hamna i fokus, som exempelvis att uppnå höga betyg, medan inre 

målsättningar, som intellektuell tillfredställelse, hamnar i periferin.77 Denna bild delas av 

Joanna Giota, som dessutom menar att denna form av fokus på yttre motivation tenderar att 

släcka elevernas egen, inre motivation, dvs. de tappar lusten att lära för sin egen skull.78 

                                                 
73 Englund, i Englund, 2007 
74 Andersson, 2012 
75 Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling en litteraturöversikt, Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 7:4, 2002, s 279–305 
76 Jenner, Håkan, Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling, Myndigheten för skolutveckling, 

Stockholm, 2004 
77 Jenner, 2004 
78 Giota, 2002 
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Vare sig eleven uppnår målen eller inte så påverkas den inre drivkraften, vilket får 

implikationer för framtiden. Om eleven når målet kommer ambitionsnivån höjas inför 

framtida utmaningar, men om eleven misslyckas kommer ambitionsnivån förmodligen istället 

sänkas.79 Det innebär att det är viktigt att sätta målen inom en rimlig nivå för en individ. Är 

målet alldeles för långt borta kommer motivationen inte att påverkas vid misslyckanden 

eftersom man vet att majoriteten av individer skulle misslyckas. Rädslan att misslyckas kan 

dock innebära att eleven inte vågar ställa höga krav. I klassrummet kan således elevers låga 

mål vara ett tecken på att skydda sig mot misslyckanden. Som försvarsmekanism uppvisar de 

hellre en attityd som kan beskrivas som lat och likgiltig än att bli stämplade som obegåvade.80 

 

Sammanställning av de teoretiska utgångspunkterna 

De teoretiska utgångspunkterna består av en kombination av de teorier som presenterats ovan. 

Från Habermas kommer själva begreppet ”deliberativa samtal”, vars syfte är att både utmana 

och sammanföra människor genom kommunikativt handlande. Detta kopplas till en 

skolkontext via Dewey, som betonar att skolan ska utgå från elevens erfarenheter när 

undervisningen genomförs. Vidare utgår de deliberativa samtalen från den växelverkan 

mellan teori och praktik som beskrivs som ”learning by doing,” då eleverna samtalar 

samtidigt som de lär sig om innehållet. Att samtalen ska sluta i en överenskommelse innebär 

också att eleverna lär sig lyssna och argumentera samtidigt som de praktiserar detsamma.  

De deliberativa samtalen bygger på ett teoretiskt antagande om att undervisningen i samtalen 

anpassas till elevernas nivå. Detta anspelar på de motivationsteorier som Jenner presenterar. 

Utifrån forskningen om yrkeselever och deliberativ undervisning som redovisats bör eleverna 

motiveras av att få snacka på lektionstid. Vidare kommer det inte vara lärarens talhandlingar 

som dominerar eller ett akademiskt språkbruk utan elevernas egna. Genom den deliberativa 

undervisningens elevcentrerade karaktär bör därför också målsättningen för undervisningen 

sammanfalla med elevernas ambitioner. Eftersom frågeställningarna utgår från elevernas 

erfarenheter bör de också kunna diskutera dem och eftersom det inte finns några ”felsvar” bör 

den upplevda risken att misslyckas/svara fel vara minimal. Att man dessutom tillsammans ska 

nå en överenskommelse innebär att individen inte blir lämnad ensam med uppgiften utan kan 

få stöd av sina kamrater, vilket bör stärka självförtroendet.   

                                                 
79 Jenner, 2004 
80 Jenner, 2004 



16 

 

Metod 

Nedan diskuteras och motiveras vår metodansats. Därefter redovisas hur empirin analyserats 

samt en reflektion kring studiens trovärdighet. Vidare vilket urval som har gjorts samt vilka 

datainsamlingsmetoder som använts. Avslutningsvis redovisas de etiska överväganden som 

gjorts gällande studien. 

 

Val av analysmetod 

För att analysera resultatet har vi använt en deduktiv metodansats. Det innebär att analysen 

utgår ifrån förbestämda kategorier som uppkommit från våra teoretiska utgångspunkter.81 

Eftersom vi utgått från vissa teoretiska ställningstaganden om den deliberativa undervisningen 

och ämnade testa dessa var ett deduktivt förhållningssätt nödvändigt. Inledningsvis var syftet 

att genomföra en grundad teori men eftersom vi utgick från en deduktiv frågeställning, och 

inte en induktiv, valde vi en annan analysmetod. Vi kvarhöll dock det analysverktyg som 

Juliet Corbin och Anselm Strauss använder för att skapa grundad teori (GT) och som de 

beskriver i sin metodbok Basics of Qualitative Research.82 Anledningen till att vi inte 

övergick till en kvalitativ innehållsanalys var för att de initiala ingångarna mellan GT och 

innehållsanalysen beskrivs som liten, då båda besitter en liknande kodningsprocess.83 

Skillnaden mellan analysverktygen framkommer huvudsakligen i det faktum att GT ämnar 

undersöka relationerna mellan olika kontexter, processer och konsekvenser som uppstår i 

deltagarens interaktioner mellan dessa, samt att det har ett teorigenerande syfte.84 Med hjälp 

av en innehållsanalys försöker man istället finna olika teman och kategorier och en röd tråd 

som existerar mellan dem.85 Utifrån vårt epistemologiska perspektiv kan kunskap inte 

beskrivas objektivistiskt utan bör tolkas som en relation mellan de kontextuella och 

subjektivistiska faktorer som växer fram från empirin. I och med detta anser vi att GT-

verktyget ger oss bättre möjligheter att undersöka samspelet mellan å ena sidan 

undervisningens organisering och å andra sidan elevernas responser och tolkningar. 

 

                                                 
81 Hällgren Graneheim, Ulla & Lundman, Berit. Kvalitativ innehållsanalys. I Höglund-Nielsen, Birgitta & 

Granskär, Monica (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Studentlitteratur, Lund, 2017 
82 Corbin, Juliet & Strauss, Anselm. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing 

grounded theory, SAGE, Thousand Oaks, 2008 
83 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017; Corbin & Strauss, 2008 
84 Corbin & Strauss, 2008 
85 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
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Analysprocessen 

Analysen inleddes med öppen kodning. Det handlade om att koda olika segment av empirin 

genom att ge dem konceptuella benämningar, i form av t.ex. ”studiemotivation, skämtsvar, 

uppslutning”, osv. Varje kod behäftades med minnesanteckningar för att dess betydelse inte 

skulle gå förlorad under analysprocessen. Kodningen lade grunden till analysen genom att 

forma ett analytiskt ramverk som resterande av arbetet sedan utgick ifrån. I samband med 

konceptualiseringen började vi urskilja olikheter i graden av abstraktionsnivå.86 Likt den 

kvalitativa innehållsanalysen syftade konceptualiseringen till att undersöka manifesta och 

latenta innebörder av texten.87 De koncept med en hög abstraktionsnivå blev kategorier då de 

hade högre förklarande faktor. Koncepten med låg abstraktionsnivå hade funktionen av att ge 

kategorierna tydligare specificitet.88 Ett sådant exempel ur vårt observationsmaterial var 

kategorien ”traditionell undervisning” som vi såg som ett koncept med hög abstraktionsnivå 

och där ”eget arbete” kom att utgöra ett koncept med tydligare specificitet. Inledningsvis i 

analysen framkom ett stort antal kategorier med tillhörande lägre koncept. Alla var inte 

lämpliga att behålla som övergripande kategorier men saknade fortfarande den specificitet 

som krävdes för att vara en funktion av en kategori. Dessa fick utgöra subkategorier till de 

större kategorierna. 

För att undersöka kategorierna och konceptens inbördes relationer tillämpade vi axialkodning. 

Med hjälp av axialkodningen kunde vi identifiera vilka koncept som villkorade varandra, 

vilka som utgjorde en respons på villkoren samt vilka som utgjorde konsekvenser. Därigenom 

kopplades de olika kategorierna samman med varandra.89 Analysprocessen illustreras i tabell 

1 nedan. 

Tabell 1 – exempel på axialkodning 

 Villkor Respons Konsekvens 

Kategori (Hög 

abstraktionsnivå) 

Deliberativ 

undervisning 

Diskussion Medryckande 

samtalsform 

Koncept (Låg 

abstraktionsnivå) 

Cirkelsittning 

Samtalsregler 

Skämtsvar 

Argumentation 

Intressant/kul 

 

                                                 
86 Corbin & Strauss, 2008 
87 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
88 Corbin & Strauss, 2008 
89 Corbin & Strauss, 2008 
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Utöver detta undersöktes kontexten från ett mikro- till ett makroperspektiv. Tidigare 

forskning har bidragit för att täcka detta steg. Eftersom det existerade ett stort antal 

kontextuella faktorer har vissa uteslutits då de inte varit relevanta för studiens primära syfte. 

Axialkodningen bidrog därmed att knyta samman tidigare forskning med denna studie.90 

För att finna en kärnkategori genomförde vi en selektiv kodningsfas. Det handlade om att 

identifiera en övergripande kategori av mycket hög abstraktionsnivå som kunde härleda 

övriga kategorier och subkategorier.91 I vår studie blev det logiskt att ”studiemotivation” blev 

kärnkategorin då motståndskulturen som undersöktes var något av en antites mot 

studiemotivation. Utifrån detta kunde vi således finna både implicita och explicita fall av 

studiemotivation. 

 

Studiens trovärdighet 
För att reflektera över studiens trovärdighet har vi utgått ifrån de överväganden som Ulla 

Graneheim och Berit Lundman diskuterar kring förförståelse, giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet och överförbarhet presenterar. Inom det kvalitativa forskningsfältet dryftas 

huruvida förförståelsen av undersökningsfenomenet bör tas med in i ett forskningsprojekt, 

eftersom detta riskerar att färga av sig på studiens slutsatser. Graneheim och Lundman menar 

att detta inte är ett problem utan kan skapa möjligheter till ny förståelse av empirin.92 Vi är 

benägna att hålla med detta. Då det finns tidigare studier om motståndskultur hade vi med en 

induktiv utgångspunkt riskerat att hamna i en situation där vi återskapat en befintlig teori. Vi 

menar att med en deduktiv metodansats kan tidigare forskning snarare bidra till en fördjupad 

förståelse av ämnet. 

När det handlar om studiens giltighet är det beroende av hur väl empirin representerar det som 

ska undersökas.93 Studien består av väl avgränsade frågeställningar, samt samstämmighet i 

dess teoretiska utgångspunkter. Dessutom utgick datainsamlingen från olika metoder vilket 

innebar att vi kunde analysera flera sidor av samma fenomen. Exempelvis genom att 

elevernas utsagor kunde bekräfta våra observationer, samtidigt som de kunde ge nya 

perspektiv på studiens syfte. Detta innebär sammantaget att uppsatsen kan anses vila på stabil 

grund. 

                                                 
90 Corbin & Strauss, 2008 
91 Corbin & Strauss, 2008 
92 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
93 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 



19 

 

Graneheim och Lundman beskriver två aspekter att fundera över när det handlar om 

tillförlitligheten. Dels är den beroende av hur väl analysprocessen beskrivs men den är även 

beroende av hur tydlig forskaren är i sina ställningstaganden under forskningsprocessen.94 

Utifrån det faktum att den deliberativa undervisningen och intervjuerna hölls av en av 

forskarna medan den andre observerade och antecknade ledde till ett säkerställande av ett 

enhetligt genomförande. Förvisso hade vi kunnat uppnå variation i exempelvis 

undervisningen om båda varit aktiva men då hade jämförelsevärdet riskerats.  

Vidare är det nödvändigt att reflektera över forskarnas delaktighet i studien och hur resultatet 

kan påverkas av detta.95 Då vi varit aktiva under den deliberativa undervisningen kan detta ha 

kommit att influera resultatet. I båda fokusgruppintervjuerna uttryckte eleverna att vår närvaro 

hade påverkat dem eftersom vi var nya i klassrummet. Vidare var själva 

undervisningsmomentet nytt för dem, vilket i sig kan ha påverkat studiens resultat. Det kan ha 

existerat en form av nyhetens behag.  

När det handlar om en studies överförbarhet menar Graneheim och Lundman att det åligger 

läsaren att själv avgöra om de kan upprepa samma studie.96 Vi har försökt underlätta denna 

process genom att tydliggöra våra urval, datainsamlingsmetoder, undervisningens 

genomförande och analysmetoden. Vid varje steg har vi försökt förklara varför vi gjort som vi 

gjort. I slutändan är analyserna och slutsatserna en tolkningsfråga. Våra slutsatser är inte 

nödvändigtvis något som någon med en annan tolkningsram skulle dela. 

 

Urval 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval, då vi har sökt upp personer som kan vara 

intressanta för vår studie. Inledningsvis kontaktades en ämneslärare på en gymnasieskola med 

yrkesprogram. Detta då studien avser yrkeselever, men också för att en tidigare etablerad 

kontakt gjorde det lättare att få tillträde till forskningsfältet.97 Han hjälpte oss i sin tur att 

etablera kontakt med ”Björn,” då vår tidigare kontakt ej längre undervisade i 

samhällskunskap. I samtal med Björn har de klasser som studien genomförts i valts ut.  

                                                 
94 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
95 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
96 Graneheim & Lundman i Nielsen & Granskär, 2017 
97 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011 
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Eftersom studien undersöker manliga yrkeselevers motivation har ett målinriktat urval ur 

denna grupp gjorts avseende fokusgruppsintervjuer. Elevernas lärare valde innan lektion 

slumpmässigt ut fem killar per klass för intervju. Då en eller två av de utvalda eleverna ej var 

närvarande på lektionen valdes ”reserver” ut på plats efter en snabb intresseförfrågan. 

Gruppintervjuerna tog ca 30 minuter per tillfälle. 

 

Deltagande observation 

Vi genomförde observationerna utifrån ett ostrukturerat förhållningssätt. Katrine Fangen 

menar att en forskningsdesign som är ”öppen, flexibel och ostrukturerad” skapar möjligheter 

för forskaren att finna sådant som denne inte förväntade sig.98 Vidare menar Fangen att de 

observationer som genomförs behöver förhålla sig i relation till den sociala och historiska 

kontext i vilken de uppkommit.99 Vi var också tvungna att förhålla oss till vår deltagande 

grad. Eftersom vi var delaktiga i genomförandet av undervisningsmomenten utgick vi från det 

perspektiv som Bryman benämner ”deltagare-som-observatör”100, vilket innebär att 

observatören inte förhåller sig passiv utan är en delaktig medlem av undersökningsmiljön. 

Delaktigheten i genomförandet påverkade delvis hur mycket fältanteckningar vi kunde göra. 

När den ordinarie läraren undervisade hade vi större möjligheter att samtidigt föra 

anteckningar än när vi höll i undervisningen. Under observationerna av den deliberativa 

undervisningen höll en av oss i genomförandet medan den andra fungerade som observatör. 

Därmed sjönk risken med att detaljer försvann eller förvrängdes på grund av deltagandet.101 

Direkt efter genomförandet skrev båda ned tydligare och utförligare fältanteckningar medan 

händelserna fortfarande var färska i minnet. 

 

Fokusgruppintervju 

Utifrån de analyser vi genomförde av observationerna uppstod frågor vi inte kunde besvara 

med observationsmaterialet. Dessa frågor låg som grund för våra intervjufrågor. För att 

besvara frågorna valde vi fokusgruppsintervjuer. Anledningen till valet av denna intervjuform 

framför enskilda intervjuer var att vi ville skapa ett öppet diskussionsklimat där många olika 

perspektiv på frågorna kunde brytas mot varandra. Men också undersöka om det fanns 

                                                 
98 Fangen, Katrine. Deltagande observation, Liber ekonomi, Malmö, 2005, 2014, s. 81 
99 Fangen, 2005 
100 Bryman, 2011 
101 Bryman, 2011 
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gemensamma uppfattningar. 102 Kvale och Brinkman skriver att fokusgruppsamtal har 

fördelen att deltagarna kan uttrycka sig lättare.103 Eleverna fick troligtvis ett stöd i varandra 

under intervjun, till exempel genom att komplettera varandras svar, och verkande vara 

bekväma i situationen. Ett problem med fokusgruppsintervjuer är dock att deltagarna kanske 

inte vågar sticka ut eller tala helt fritt beroende på konformitet.104 

 

Undervisningens genomförande 

Studien genomfördes i två olika klasser på en gymnasieskola med yrkesprofil. Den första 

klassen var en byggklass med i princip bara killar. Den andra en klass med elever från både 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS – och fastighetsprogrammet (Hädanefter 

benämnd som ”blandklassen”). Denna klass innehöll en jämn fördelning mellan tjejer och 

killar. Tjejerna har deltagit i undervisningen, men observationer och intervjuer har fokuserat 

på killarna. I båda klasserna gick det 28 elever vardera. Eleverna hade två lektioner 

samhällskunskap i veckan, 1,5 timmar per lektionstillfälle. Vår studie genomfördes vid två 

lektionstillfällen per klass. Tillsammans med elevernas ordinarie lärare, Björn, planerade vi 

undervisningen. Ämnet för lektionerna var ”lag och rätt” och upplägget var att 30 minuterna 

per lektion genomfördes enligt ”traditionella” metoder, dvs. lärarlett och/eller eget arbete. 

Under detta moment var vi passiva observatörer. Mitt i lektionen hade eleverna 15 minuter 

paus.  

De övriga ca 45 minuterna hade eleverna deliberativa samtal. Deliberativ undervisning såsom 

vi har valt att operationalisera begreppet innebär att skapa samtalssituationer för eleverna där 

läraren inte har något direkt inflytande över diskussionen. Men, på grund av den korta tid vi 

har fått tillsammans med eleverna, valde vi likt Andersson att förbereda diskussionsmaterial 

och frågeställningar. Materialet kopplades både mot ämnet och elevernas erfarenheter genom 

att vi valde rättsfall från arbetslivet. Eleverna fick läsa parternas argument inför 

arbetsdomstolen och sedan försöka komma överens om ett domslut i fallet. För att dessa 

samtal ska bli deliberativa, dvs. att eleverna både argumenterar med/mot varandra samt 

lyssnar till varandras åsikter, har vi utgått ifrån de fem punkter för deliberativa samtal som 

Englund definierar ovan. Då Englunds begrepp kan vara svårfångade för gymnasieelever har 

                                                 
102 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2009 
103 Kvale & Brinkman, 2009 
104 Bryman, 2011 
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vi kommunicerat de förenklade samtalsregler som Forsberg använde i sin studie till eleverna. 

Nämligen följande: 

1. Varje elev har rätt att uttrycka sina åsikter.  

2. Alla elever ska vara aktiva i samtalet.  

3. Alla elever ska få samma chans att uttrycka sig.  

4. När en person pratar, lyssnar vi andra. Vi avbryter inte utan räcker upp 

handen om man vill säga något.  

5. Samtalet handlar inte om att vinna utan att försöka sätta sig in i hur 

någon annan tänker. Kritisera ingen för vad han tänker utan lyssna och 

försök att sätta dig in i hur den andra tänker, även om du inte håller med. 

Det är helt okej att ändra uppfattning.  

6. Samtalet måste sluta i en överenskommelse.105 

Undervisningen genomfördes på så vis att först delades eleverna upp i diskussionsgrupper om 

7–10 elever per grupp. Beroende på hur många elever som kom till respektive lektion blev det 

två eller tre grupper per tillfälle. Grupperna var arrangerade av stolar i en ring, så att alla 

kunde se varandra. Eleverna tilldelades var sitt kompendium med samtalsregler, 

fallbeskrivningar och frågeställningar. För det andra presenterades reglerna för deliberativa 

samtal för eleverna. Dessa gicks igenom vid varje lektionstillfälle. För det tredje gicks det 

gemensamma diskussionsmaterialet igenom tillsammans med eleverna via en Powerpoint. 

Eleverna kunde följa med via sina kompendier. I det fjärde steget fick eleverna fritt diskutera 

frågorna. De frågor eleverna fått diskutera kan i huvudsak beskrivas som autentiska, dvs. 

frågor som inte har ett givet ”rätt” svar.106 Slutligen redovisar grupperna vad de har kommit 

fram till i helklass. Dvs. om de nått fram till en överenskommelse och vad den handlar om 

alternativt att de inte är överens och vad denna oenighet i så fall består i. Under de 

deliberativa samtalen är det vi som håller i undervisningen och elevernas ordinarie lärare har 

funnits med vid sidan av eller i vissa fall suttit med eleverna och diskuterat frågorna. Vi har 

således både aktivt drivit undervisningen samtidigt som vi observerat elevernas beteende och 

diskussioner. 

                                                 
105 Forsberg, 2011. s 39 
106 Andersson, 2012 
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Vid det första lektionstillfället med respektive grupp inledde ordinarie lärare med 

”traditionell” undervisning och vi fortsatte med deliberativ undervisning efter rasten. Vid det 

andra lektionstillfället bytte vi så att vi började lektionerna med deliberativ undervisning och 

så avslutade ordinarie lärare med ”traditionell” undervisning. Detta för att tidpunkten inte 

skulle kunna bli en påverkansfaktor. 

 

Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån de grundläggande forskningsetiska principer om frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de deltagande individerna som formulerats av 

Vetenskapsrådet.107 De forskningsetiska principer som särskilt har övervägts handlar om 

personuppgiftshantering, deltagande och experimentets konsekvenser.  

För det första behöver samtliga deltagande ges möjlighet att ge sitt informerade samtycke till 

studien. Detta är ett dilemma då vi vill undvika att påverka eleverna genom att 

medvetandegöra dem om att vi kommer titta på hur mycket de inte pluggar. Vi kan alltså inte 

vara hundraprocentigt transparanta i vår förhandsinformation då detta skulle kunna äventyra 

studiens resultat och trovärdighet. Vetenskapsrådet medger att detta kan vara ett problem och 

att alternativ information kan utges. För att minimera detta dilemma delger vi eleverna därför 

enbart så mycket information vi kan, dvs. att vi är där för att observera hur olika 

undervisningsmetoder fungerar i klassrummet. Vi har informerat samtliga elever via ett brev 

som distribuerats av elevernas lärare. I detta brev har vi formulerat studiens syfte samt 

informerat om studiens tillvägagångssätt. 

Deltagande i vetenskapliga studier är frivilligt. Det innebär att det kan förekomma elever som 

inte vill vara med i vare sig observationsstudien eller intervjuerna. Detta kan skapa bekymmer 

om enskilda elever inte vill delta under lektionerna/observationerna. Vetenskapsrådet medger 

dock, att i de fall undersökningen inte är av etiskt eller privat känslig natur, att samtycke kan 

inhämtas från exempelvis elevernas lärare. En förutsättning är då att undersökningen sker 

under ”ordinarie arbetstid”. Eftersom denna studie sker som en integrerad del i den ordinarie 

undervisningen har vi därför inhämtat samtycke till observationer från elevernas lärare. När 

det gäller intervjuerna har endast ett fåtal av eleverna varit berörda. De av läraren utvalda 

eleverna hade möjlighet att avstå intervjun. I samband med detta informerades eleverna också 

                                                 
107 Om inte annat framkommer har samtliga fakta i denna del inhämtats från: Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, 2002 
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om att de när som helst och utan motivering kan återkalla sitt medgivande till att delta i 

studien. 

När det gäller att inhämta samtycke från minderåriga som fyllt 15, men ej 18 år, får detta 

endast göras om det kan anses att forskningspersonen själv kan inse vad forskningen får för 

konsekvenser för hen.108 Vetenskapsrådet anger exempelvis frågor som är av etiskt känslig 

karaktär som en typ av fråga som kräver vårdnadshavares samtycke i dessa fall. Denna studie 

handlar om att observera elever i deras normala studiepraktik med väldigt få ingrepp under en 

väldigt begränsad tid i deras normala arbetsgång. Därtill kommer några av eleverna intervjuas 

i grupp om deras upplevelser vid dessa begränsade tillfällen. Frågorna är allmänt hållna och 

inte av privat eller i övrigt känslig etisk natur. Utifrån ovan sagda är vår bedömning att 

konsekvenserna av vår studie inte kan anses vara så svårbedömd att samtycke behöver 

inhämtas från elevens vårdnadshavare. 

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer måste också deltagarnas konfidentialitet och anonymitet 

garanteras. Det innebär att publicerade data måste anonymiseras på så vis att utomstående inte 

ska kunna spåra och identifiera deltagarna. För vår del innebär detta att anteckningar från 

observationstillfällen inte är kopplade till enskilda individer samt att deltagare i intervjuer 

anonymiseras. Detta gäller även de klasser eleverna går i och den skola som eleverna går på. 

  

                                                 
108 Quennerstedt, Ann, Harcourt, Deborah & Sargeant, Jonathon. Forskningsetik i forskning som involverar 

barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik. Nordic Studies in Education,  

34:2, 2014, s. 77-93. 
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Resultat 

Nedan presenteras det resultat som vi funnit med hjälp av vår analysmetod. Utifrån 

kodningsfaserna har begreppen getts olika funktioner och innebörder som sammanställts i 

olika tabeller beroende på deras inneboende abstraktionsnivå. Eftersom vi undersökt två 

undervisningsmetoder har respektive metod sammanställts utifrån Corbin och Strauss 

analysverktyg. Kontexten är de ramar som omgärdar undervisningssituationen. Exempelvis 

hur rummet är utformat. Processen är det som sker, dvs. hur undervisningen tar sig till uttryck. 

Responsen handlar om hur eleverna reagerat på processen och kontexten. Den baseras vidare 

på både våra observationer och fokusgruppsintervjuerna. Till sist har vi ”tolkningarna”, som 

består av hur eleverna tolkar och förstår sammanhanget, dvs kontext och process. De begrepp 

som presenteras under respektive kategori har haft låg abstraktionsnivå och utgör därmed 

specificerande koncept till respektive kategori. Dessa begrepp har vuxit fram som både 

manifesta och latenta begrepp under vår analysprocess. 

 

Yttre faktorer  

Studiens genomförande har inneburit att det existerat två undervisningsmetoder i 

klassrummet. Traditionell undervisning; vilken präglats av genomgångar, IRE-sekvenser och 

eget arbete och som genomförts av den ordinarie läraren samt deliberativa undervisningen; 

vilken präglats av deliberativa samtal, och som genomförts av forskarna. Utanför dessa faser 

existerar övergripande kontexter som inte undersökts i större utsträckning, men som är 

relevanta att nämna eftersom de kan ha påverkat elevernas beteende.  

En sådan kontext är tid. Dels på grund av att lektionerna varit förlagda på både för- och 

eftermiddagar. Dels på grund av att vi alternerat vilken undervisningsmetod som lektionen 

inletts med. I det förstnämnda fallet har det funnits stor variation bland eleverna. För vissa var 

våra lektioner dagens första medan för andra var det deras andra lektion, vilket kan ha 

påverkat deras energinivå samt benägenhet att dyka upp (vid ett tillfälle saknades en tredjedel 

av blandklassen, vid ett annat en fjärdedel av byggklassen). Utifrån observationerna fick vi en 

indikation om att förmiddagslektionerna fungerade bäst vid de deliberativa samtalen. I det 

sistnämnda fallet såg vi ingen skillnad i blandklassen, de jobbade lika bra oaktat när under 

lektionen vi hade de deliberativa samtalen. När det gäller byggklassen hade vi en 

eftermiddagslektion som inleddes med deliberativ undervisning. Diskussionerna präglades av 

privata samtal, flams och stök. Eleverna tycktes sakna fokus. När den traditionella 
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undervisningen senare genomfördes blev eleverna istället tysta och tycktes vara fokuserade. I 

denna klass anas att när saker sker inom lektionen har större betydelse för elevernas 

arbetsfokus än när själva lektionen sker.  

Ett annat exempel på tidskontexten kan beskrivas som följande: Vid det första tillfället 

inleddes lektionen med en genomgång. Utifrån intervjuerna med byggklassen uttryckte de att 

när man precis kommit in från en rast kunde det bli lite mer snackigt. Våra observationer 

bekräftar detta. Oavsett om lektionen inleddes med traditionell eller deliberativ undervisning 

var eleverna högljudda då de tog med sig ”korridorsnacket” in i klassrummet. I slutet av 

lektionerna blev det också en hög ljudnivå och flera elever hade samtal med varandra om 

annat än undervisningen. I intervjun med byggeleverna beskriver de som att det existerade en 

”hårfin gräns” mellan effektiv och ineffektiv studiero.  

Paul: När han (Björn) bryter när det är en kvart kvar på lektionen för att gå 

igenom någonting. Då har han inte nått den där hårfina gränsen. 

Orvar: Då har han gått över den. 

Paul: Då har han tagit ett stort kliv över den. Då är det rätt segt. För alla 

vill därifrån… 

Utifrån elevernas egen utsaga existerar det alltså två huvudsakliga tillfällen där de har svårt att 

fokusera och som är kopplade till tiden på lektionen. Det är dels inledningen då de tar med sig 

sitt korridorsnack in i klassrummet och dels slutet på lektionen då de börjar bli trötta. Att 

Björn placerade sina genomgångar under denna del av lektionen ledde således till att många 

elever pratade under dessa.  

En annan kontext är vi själva. Det faktum att vi varit där och genomfört undervisning kan ha 

påverkat elevernas benägenhet att samverka. Eleverna i båda intervjugrupperna tog oombett 

upp vår närvaro som en faktor som kan ha påverkat arbetsron på ett positivt sätt. 

Daniel: [Er närvaro] kan ha bidragit ganska mycket faktiskt. 

 Erik: Jag tror vi har lite mer respekt för er än vad vi har för Björn. 

Det finns således viktiga aspekter som framkommer i empirin, men som vi inte haft möjlighet 

att göra vidare undersökningar kring. Dessa är dock viktiga att hålla dessa i åtanke eftersom 

de kan ha haft en påverkan på eleverna.  
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Traditionell undervisning 

 

Som framgår av Figur 1 var kontexten till lektionen under den traditionella undervisningen 30 

minuter långa, eleverna satt i bänkrader med näsan riktad mot läraren, som befann sig längst 

fram i klassrummet. Processen under dessa 30 minuter bestod aktiviteten av först en 

genomgång av läraren, med frågor till eleverna, följt av eget arbete. I slutet av passet höll 

läraren en kortare, ”uppsamlande” genomgång innan lektionen bröts för rast. Under 

genomgångarna arbetade läraren med whiteboarden, där han skrev upp viktiga begrepp eller 

gjorde förklarande ritningar. Elevernas respons på undervisningen och deras tolkningar av 

densamma presenteras nedan. 

Responsen under helklassgenomgångarna var att delaktigheten hos både byggklassen och 

blandklassen var låg. I båda grupper kunde vi identifiera tre olika typer av elever. De som satt 

tysta, de som satt och snackade med sina bänkkamrater och de som deltog aktivt i lärarens 

aktiviteter. Generellt sett var det fler elever i blandklassen som var delaktiga i undervisningen 

än i byggklassen, men det var huvudsakligen en liten grupp elever som aktivt deltog i lärarens 

diskussioner. Frågorna Björn ställde var i huvudsak I-R-E-sekvenser. Den typiska responsen 

var att eleverna inledningsvis gav ett skämtsvar till läraren. När Björn frågade något om 

facket var det en elev ropade ”fuck it!” Vidare kunde eleverna försöka starta upp 

konversationer med honom om annat än lektionsinnehållet. Ett sådant exempel var när en elev 

frågade honom ”Visste du att Avicci är död?” När eleverna kastade ut sådana skämtsvar 

under genomgången tenderade läraren att ignorera dessa och istället fokusera på de elever 
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som deltog i hans genomgång genom att ge honom svar som vi kallat för ”seriösa”. Under 

dessa sekvenser var det som sagt få elever som deltog och svarade på de frågor Björn ställde. 

Detta var intressant då eleverna i båda fokusgrupperna menade att läraren borde använda 

frågor till klassen för att tvinga dem lyssna och därmed bli delaktiga i undervisningen. 

Exempelvis genom att läraren fördelar ordet till specifika elever som inte verkar vara 

delaktiga eftersom, som Erik i byggklassen uttrycker det; ”Om man ger frågor till massa olika 

så måste man ju lyssna annars kan man inte svara.” 

Under genomgångarna förekom det många alternativa diskussioner mellan eleverna, oftast 

med de närmaste bänkgrannarna. I vissa fall diskuterade eleverna ämnet, i andra fall satt man 

och pratade om ovidkommande saker som sport eller musik. Det var svårt att veta om 

eleverna som satt tysta deltog i undervisningsprojektet eller om de hade ”zoomat ut.” 

Vi observerade också att många elever ofta höll på med sina mobiltelefoner under 

genomgångarna. Det var huvudsakligen sociala medier såsom Snapchat och Facebook som 

lyste på skärmarna. På frågan om varför de satt med mobilerna under genomgångarna svarade 

eleverna så här: 

Eli: Att det inte är intressant.  

Daniel: De som sitter [med mobilen] känner att det inte är värt att hänga 

med. Antingen för att det inte är intressant eller för att man inte känner att 

man inte hänger med, eller orkar inte hänga med eller har inte energi eller 

lust. 

Men i båda klasserna var elevernas noga med att understryka det personliga ansvaret att 

faktiskt säkerställa att de lärde sig något under lektionerna.  

Gustav: […]. Är man där för att lära sig så är man ju där för att lära sig. 

Om man använder sin mobil så går det ju bara ut över en själv som individ, 

med betyg och så. Det är inget läraren kan göra någonting åt. Eller ja, 

läraren kan ju ta in mobilerna under lektionerna. 

Adam: Är du inte med på lektionerna och sitter och pillar med mobilen 

istället får du ju skylla dig själv 
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Gustav föreslog att läraren kunde ta in mobiltelefonerna som en lösning för att öka aktiviteten. 

De andra eleverna i byggklassen menade dock att detta inte skulle fungera eftersom det skulle 

leda ”uppror” i klassrummet och att folk skulle ”bli tjuriga och gnälla och gråta.” 

Vid ett tillfälle började en elev att spela högljudd musik på sin mobil. Innan läraren hann 

korrigera eleven var det en annan elev som röt till i klassrummet. Det tycktes således existera 

en viss vilja att fokusera på lektionen och när stöket översteg en viss nivå var det någon som 

sade ifrån. 

Under det egna arbetet fick eleverna ett arbetshäfte att jobba utifrån. När eleverna fick det 

ropade en av eleverna om de inte kunde skjuta upp uppgiften till nästa vecka, vilket Björn 

svarade nej på med ett skratt. I samband med att eleverna fick häftena tilldelade skedde flera 

sorters beteenden. Många elever började snacka med varandra där de kallade varandra för 

öknamn, såsom ”mongo,” ”dum i huvudet,” osv. För en yttre betraktares ögon verkar 

klassrumsklimatet bestå av en mycket tuff jargong. De började även skoja med läraren som i 

sin tur spelade med. I intervjuerna uttryckte eleverna positiva åsikter om Björns 

relationsbyggande strategier: ”Han (Björn) är ju inte så seriös heller. Man kan ju skoja med 

honom och så. Så han är ju lite chill på den fronten också. Inte så fullt seriös hela tiden men 

han är ju seriös också.”  

Båda klasserna uppvisade vid samtliga tillfällen ungefär samma mönster. Efter ca tio minuter 

av stök och stoj, där eleverna skojat med varandra och läraren börjar en viss arbetsro att 

infinna sig. Även om det har varit mycket ”skitsnack” har eleverna växelvis arbetat. De 

tenderade att jobba lite och sedan snacka skit en stund för att sedan återigen börja plugga. 

Björn vandrade runt i klassrummet för att hjälpa eleverna eller förmå de som inte kommit 

igång att börja arbeta. Dessa tillrättavisningar fungerade endast en kort stund, och efter att han 

lämnat eleverna började de göra annat igen. Något som bröt mönstret var det andra 

traditionella lektionstillfället med byggklassen, då eleverna i huvudsak jobbade under tystnad 

med uppgifterna. Björn var mestadels utanför klassrummet för att prata enskilt med olika 

elever. Spontana utrop och gliringar mellan eleverna förekom dock hela tiden. Vi observerade 

också hur eleverna bad varandra om svaren på frågorna i arbetshäftena. En elev ropade till en 

annan ”Kan jag få dina svar nu” varpå den andre svarande: ”så fort som jag är klar själv”. 

Eleverna satt alltså och kopierade varandras svar. 
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Ingen av eleverna i fokusgruppsintervjuerna verkade föredra eget arbete. Killarna i 

blandklassen var mest explicita: 

Adam: Alltså det är ju det tråkigaste. Sitta och jobba själv. 

Eli: Ja.  

[…] 

Adam: Alltså få en uppgift, gör det här. Det är skittråkigt. 

Daniel: Det kanske inte sätter sig. […] Det är för tråkigt för att sätta sig 

liksom. 

Omvänt var det istället flera av eleverna som efterfrågade att få arbeta tillsammans. 

Åtminstone i par. 

Gustav: Två och två tror jag är det bästa.  

Tom: Jag håller med. När man är två och två kan man diskutera det man 

håller på med om man inte fattar någonting över huvud taget. 

I byggklassen var intresset för eget arbete svalt, men nyanserat. Eleverna efterfrågade 

framförallt en variation av olika arbetsuppgifter. 

Orvar: Det ska ju vara lite blandat. Det ska ju inte vara för mycket eget 

arbete heller. Det funkar inte så bra i vår klass. 

I byggklassen fanns det elever som menade att eget arbete med kortsvarsfrågor var 

fördelaktigt eftersom det blev lättare att följa en tydlig röd tråd om vad ämnet gick ut på. En 

elev menade dock att öppna frågor var fördelaktiga eftersom de var roligare då man ”blir lite 

ställd mot väggen och tänker i nuet…”. I blandklassen var det fler elever som efterfrågade 

eleverna öppna frågor och essäfrågor där man får skriva fritt. Att jobba med enkla 

kortsvarsfrågor var det få som gillade. 

Adam: Det måste man ju med men alltså gärna så lite som möjligt. 

[…] 

Eli: För att få det gjort. 
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Adam: Alltså, nu måste jag göra uppgiften, jag skriver det och så är det 

klart. Sen in med skiten. 

Daniel: Det känns inte som att när man är klar med det… Det känns inte 

som man har ”accomplished” något. 

Majoriteten av eleverna hade inte något arbetsmaterial med sig, som exempelvis skolböcker, 

till lektionerna. Det blev särskilt tydligt i första lektionen med blandklassen då flera elever 

lämnade klassrummet för att hämta arbetsmaterial i samband med det egna arbetet. När de 

kom tillbaka startade de inte genast att arbeta utan snackade bort stora delar av tiden. I första 

lektionen med byggklassen var det flera elever som inte arbetade under det egna arbetet utan 

satt antingen och stirrade, pillade lite med häftena utan att svara på frågorna eller gjorde annat 

som att spela spel på mobilen. I båda grupperna hade flera elever inte heller med sig sina 

datorer utan de använde sina mobiltelefoner för att kolla upp svaren.  

Eli: Det kan ju vara hjälpsamt om du behöver googla på något men sen kan 

det bli jobbigt när det vibrerar och du vill se vad det var får något. Det 

kliar ju i fingrarna, man vill ju se. Men man får ju inte men man gör det ju 

ändå. Om det ringer liksom då vill man ju se vem det är. 

Mobiltelefonerna kan fungera som ett verktyg men det kan lika gärna riskera att leda till att 

bli ett störande moment. Eleverna hade egna datorer som arbetsverktyg så telefonerna bör 

således inte ha varit nödvändiga. Utifrån observationerna såg vi dock ett flertal elever hålla på 

med mobilerna även om de hade sina datorer framme. I några fall saknade elever datorer, 

vilket i dessa fall kan innebära att mobilen kan ha fungerat som arbetsverktyg. 

Generellt tyckte eleverna att samhällskunskap var ett tråkigt ämne där man mest ”sitter av 

tiden.” På frågan om hur en bra samhällskunskapslektion svarande en elev i blandklassen 

”inställd,” en annan ”film,” med motiveringen att: ”Man kan ju ta en liten tupplur under 

tiden.” 

När det gäller genomgångar betonade eleverna lärarens ansvar att visa engagemang i sina 

genomgångar och ta fram intressanta uppgifter.  

Adam: …en bra genomgång eller något. Sitta och lyssna på någon som 

faktiskt har något spännande… alltså roligt att framföra. Inte bara står och 

läser upp något. 
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Daniel: Det beror ju också från lärare till lärare vilka som kan få med 

allihopa. Vissa kan ju antingen genom att vara så där extra schysst eller 

extra sträng. Ja, enkelt [uttryckt] men få med allihopa liksom. 

Adam: …Är viktigt för att man ska få eleverna att tycka det är intressant så 

att man inte tar upp den där mobilen 

Elevernas delaktighet var således beroende av lärarens förmåga att få med sig eleverna i 

undervisningen. För att undervisningen skulle vara bra tyckte de att upplägget skulle ”[…] 

vara lite blandat. Det ska inte vara för mycket eget arbete heller. Det funkar inte så bra i vår 

klass.” Ett förslag på hur det skulle se ut var ungefär hälften genomgång och hälften eget 

arbete. Utifrån de observationer som gjorts går detta påstående inte att styrkas eftersom vid 

båda lektionstillfällena genomförde Björn 15 minuter genomgång och 15 minuter eget arbete. 

Likväl var eleverna högljudda och gjorde mycket annat än att delta i undervisningen. Även 

eleverna från blandklassen ansåg att genomgångar var en bra undervisningsform, förutsatt att 

läraren gjorde dem spännande eller intressanta. Det framgick dock inte vad detta konkret 

kunde innebära. Vad som implicit kan noteras är att eleverna efterfrågar är skickliga retoriker 

och/eller lärare som brinner för sitt ämne. 

Slutligen menade eleverna i gruppintervjuerna att en anledning till att de inte tog så seriöst på 

ämnet berodde på deras identitet. Att de, i egenskap av yrkeselever, inte har den disciplin eller 

motivation som krävs för att sitta i ett klassrum och läsa och skriva texter. 

Orvar: Folk har svårt att sitta still. 

Tom: …det väl inte många av oss som är jättepluggvilliga heller. 

Gustav: Jag anser väl att det är just så att vi går ju bygg för att vi tycker det 

är kul att vara ute. Många är väl energirika av sig.  

Daniel: För några år sedan tyckte jag det var ganska kul med 

samhällskunskap men då gick jag ju [samhällsvetenskapsprogrammet] men 

då var jag ju smart. Nu har jag ju blivit dummare. 
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Deliberativ undervisning 

  

Som Figur 2 påvisar ser den övergripande kontexten ut på följande vis. Klassrumsmiljön 

utformades så att eleverna satt i ”cirkelsittning.” Bänkarna var undanflyttade och elever satt 

på stolar i en ring. Vidare planerades den deliberativa undervisningen vara i 45 minuter. Ingen 

av lektionerna lyckades uppnå detta utan genomfördes på cirka 35 minuter. Under dessa 

minuter fanns kortare inslag av traditionell undervisning, såsom genomgångar och 

uppsamlingsdiskussioner. Under genomgångarna instruerades eleverna om samtalsreglerna 

och de olika fallen med tillhörande frågeställningar presenterades. Vid 

uppsamlingsdiskussionen lyfte grupperna sina resultat för diskussion i helklass. Processens 

genomförande bestod av gruppdiskussionerna, som upptog huvuddelen av lektionstiden. 

Under gruppdiskussionerna genomfördes de deliberativa samtalen. Innan och efter de 

deliberativa samtalen påvisade eleverna generellt samma beteenden som beskrivs i resultatet 

under traditionell undervisning. Exempelvis började flera elever att pilla med sina 

mobiltelefoner under helklassdiskussionerna. Under gruppdiskussionerna skedde detta 

beteende endast undantagsvis i klasserna.  

Responsen från byggklassen var att eleverna var ”glada och skämtsamma” när de såg 

ommöbleringen till cirkelsittningen och började genast skoja: ”Nu ska vi ha AA-möte”. De 

började dividera om vem som skulle sitta var, men lyckades snabbt hitta en plats. I 

blandklassen gick det smidigare för eleverna finna en plats. Vid andra tillfället i blandklassen 

försökte några eftersläntrare sätta sig bredvid sina kompisar genom att flytta på stolarna, men 
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tillrättavisades av en klasskamrat. Utifrån det första och andra observationstillfällena kunde vi 

se att vissa elever var mer delaktiga i samtalet när de fick sitta bredvid sina kompisar. När de 

skiljdes åt blev de istället tystare. Under intervjun med byggklassen framkom dock att 

eleverna tolkade att det var positivt att hamna i en grupp som inte bestod av kompisar: 

Gustav: Jag tror man blir mer tyst om man jobbar med någon som man inte 

brukar jobba med. Då vill man lyssna på vad den har att säga. För om man 

är med en kompis då skojar man lättare med varandra, men om man jobbar 

med någon som man inte brukar jobba med då har man mer respekt. 

Observationerna indikerade att detta kunde vara fallet vid vissa tillfällen. Vid andra tillfällen 

ledde det istället till att eleverna satt tysta under alla tre fall. Varje grupp identifierades ha 

åtminstone två till tre elever som satt tysta genom de deliberativa samtalen. I blandklassen 

menade Adam att det troligtvis var de som brukade vara tysta i klassrummet även var det 

under gruppdiskussionerna, och att de behövde ta större eget ansvar för att vara delaktiga: 

Folk som inte pratar särskilt mycket i vanliga fall tar ju automatiskt mindre 

plats i en diskussion. […] Det är ju ändå en diskussion vi ska ha. Alla ska 

vara delaktiga. Så egentligen är det ju fel att göra så men det är ju ändå lätt 

att man hamnar i det där, där det brukar vara den mest pratglada. 

Han fick dock mothugg av en annan elev som menade att bara för att man var tyst betydde det 

inte att man inte var delaktig. Han menade att aktivt lyssnande var en annan form av 

delaktighet. Utifrån ett observatörsperspektiv blir det omöjligt att avgöra huruvida elevernas 

tystnad består av aktivt lyssnande eller om de inte lyssnar överhuvudtaget.  

Eleverna uttryckte sig inte explicit huruvida de menade sina kamrater eller läraren när det 

handlade om att orka lyssna. Det går dock att tolka att så länge det rör sig om 

lektionsinnehållet kommer de få svårare att lyssna. Detta styrks utifrån observationerna 

eftersom eleverna inte hade svårt att lyssna på varandra när de pratade om annat än 

ämnesinnehållet. Detta kompliceras ytterligare av när under lektionerna som diskussionerna 

genomförs. Eleverna uttryckte i intervjuerna att mot slutet av lektionen kunde man bli trött 

och det blev svårare att lyssna. Observationerna styrker detta då nivån på diskussionerna 

sjönk vid det tredje fallet och att eleverna huvudsakligen enbart delgav sina åsikter samt att 

skitsnacket i klassrummet ökade. Eleverna verkade vilja besvara frågorna så fort som möjligt 

för att sedan kunna prata om annat än det aktuella ämnesinnehållet. 
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Utifrån observationsmaterialet varierade delaktigheten under gruppdiskussionerna från grupp 

till grupp. I båda klasserna fanns åtminstone en grupp som vid varje tillfälle går att identifiera 

som ”trögstartad”. När en elev försökte få igång något var det ingen som följde upp. För att 

få igång diskussionerna hade de behov av stöd från antingen Björn eller forskarna. Några av 

eleverna i byggklassen menade att ”det är bra när det är ganska styrt, då vet man i alla fall 

vad man ska göra.” Det kan således ha funnits en osäkerhet i vad syftet med diskussionerna 

var. En annan elev menade att det var nödvändigt med en mer lärarstyrd undervisning då han 

uttryckte följande: ”jag funkar inte annars.” De deliberativa samtalen handlar om att läraren 

ska ta ett steg tillbaka vilket innebär mindre styrning av eleverna. Detta kan ha inneburit ökad 

press på eleverna att ta större ansvar för att säkerställa att undervisningen genomförs på ett bra 

sätt, vilket eleverna inte alltid klarade av.  

Elevernas egna syn på deras delaktighet skiljde sig till viss del från observationerna då 

eleverna menade att det ”kändes som alla var med och liksom snackade.” De menade att även 

om vissa kunde vara mer tystlåtna än de andra så blev de tillslut delaktiga. På så vis menade 

eleverna att det var en medryckande samtalsform.  

Adam: Även de som inte bryr sig liksom blir ju typ… Man blir ju typ tvingad 

till att ändå vara med i diskussionen. Det går ju liksom inte att bara sitta 

där och lyssna och så. Tillslut så kommer ju ändå frågan till då, någon 

ställer liksom direkt så. ”Vad tänker du? Vad tycker du?” Så måste man 

vara med i diskussionen ändå. 

Våra observationer indikerade dock att inte alla i grupperna var delaktiga. Vilket eleverna till 

viss del höll med om då de sade att det blev några som pratade medan två till tre kamrater var 

tysta. De som pratade var de med ”starkast tycke.” 

Eleverna svarade kortfattat och huvudsakligen enbart genom att delge sina åsikter. 

Diskussionen kunde dock hållas igång med hjälp av läraren. Vid ett tillfälle börjar några killar 

att prata om egna saker under samtalet men som ändå relaterade till fallet. När Björn väl 

lämnade gruppen för att hjälpa en annan grupp tystnade eleverna igen och ingen pratade. Det 

tycktes således krävas stöd från lärarens sida för att starta och hålla igång diskussionerna.  

Det fanns även grupper som identifierades som snabbstartade då en eller flera elever 

omedelbart började att svara på frågorna. Betoningen på att begreppet svara på frågor skapar 

en dissonans mot de deliberativa samtalen eftersom dessa inte handlar om att svara på frågor 

utan att diskutera frågor. De snabbstartade grupperna påminde om de trögstartade på så vis att 
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även de blev snabbt färdiga med frågorna. Skillnaden var att de enbart delgav varandra sina 

åsikter utan vidare diskussion. För att få en djupare diskussion behövde de understöd i form 

av följdfrågor.  

I båda klasserna framkom det en varierande grad av seriösa svar och skämtsvar. Exempelvis 

när de tillfrågades vilka olika lösningar de hade i ett fall där en individ kastat en stol på en 

fortkörares bil. En elev hasplade ut sig ”han borde ha kastat sten!”. Efter denna kommentar 

började flera kreativa lösningar ges kring hur individen hade kunnat agera annorlunda. Det 

framkom även varierande grad av växlande mellan seriösa diskussioner och skitsnackande. 

Vid det första tillfället i blandklassen uppstod en situation där eleverna diskuterade men 

övergick till att prata om annat i stället. En i gruppen ropade åt en av forskarna ”Nu får du 

avbryta oss, för vi flamsar bara.”  

Utifrån observationerna framkom även att samtalen i grupperna tenderade att hamna i en 

diskussion mellan några få elever. Oftast dem som de satt bredvid. De andra uteslöts ur 

samtalet. Utifrån observationerna tycks det ha berott på det faktum att de inte försökte ta sig 

in i diskussionerna som ledde till att samtalet hamnade mellan några få. Vid några tillfällen i 

blandklassen uppstod det flera diskussioner i samma grupp samtidigt. Det tycktes 

huvudsakligen vara mellan de som man satt bredvid och kanske var mer bekväma med. Dessa 

sidodiskussioner uppstod aldrig i byggklassen. Byggeleverna tycktes lyssna på varandra och 

fick i tur och ordning säga sina åsikter, vilket beskrevs som en positiv aspekt av 

diskussionerna. 

Gustav: Det var just att man hade sin egna syn på fallet, vad som skulle 

vara straffet och det, men sen fick man ändå höra vad andra tyckte och så 

att alla kommer till ett beslut. 

Vid det andra tillfället med blandklassen präglades diskussionerna av argumentation för sina 

åsikter. Många kopplade sin framtida profession till fallen och jämförde hur de trodde att de 

skulle ha agerat. Vid detta tillfälle skedde det förhållandevis stora diskussioner i helklassen 

som präglades av den deliberativa samtalstonen. Eleverna tycktes ha kommit in i metoden. 

Detta styrks av elevernas egen utsago: 

Daniel: Man blev väl mer inkörd på konceptet så man visste ju vad man 

hade att förvänta sig.  
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Adam: Ja alltså vi blev inställda på att nu kommer det en diskussion en hel 

lektion. Så man hade väl lite mer tankar än vad man hade första gången. 

Daniel: Ja precis. Så kanske man fokuserade lite mer på att ta in fakta 

innan man skulle ta ställning till något. Då kanske man fokusera på det lite 

mer när man visste vad som behövdes. Det blev väl från början att man var 

med.  

Vid varje tillfälle gick de två första diskussionerna bra medan sista fallet gick sämre. Detta 

gällde båda klasserna. I intervjuerna menade eleverna att man var trött på att lyssna i slutet av 

lektionen. Vilket även bekräftas av våra observationer.  

Det sista passet med byggklassen stack dock ut då alla tre diskussioner fallerade. Något som 

även eleverna uppmärksammade: 

Paul: Du såg ju min grupp i måndags där gick ju ingen diskussion där inte. 

Stod ju helt still och började kasta tuggummi och grejer. 

Tom: Ja, vi är ju som ett gäng treåringar. 

Eleverna hade svårt att sätta ord på varför den sista lektionen fallerade. De hade flera försök 

till förklaringar där de menade att de hade svårt att sitta still eftersom de var väldigt energirika 

av sig. De menade att det även kunde bero på att de inte var särskilt pluggvilliga. Även det 

faktum att detta var ett eftermiddagspass kan ha påverkat dem negativt. Detta stämmer med 

våra observationer då diskussionerna gick bättre under förmiddagspasset. Gustav menade att 

när någon ”startar något” riskerar situationen att eskalera.   

I båda klasserna ansåg eleverna att det fanns tydliga fördelar med gruppdiskussionerna. I 

blandklassen föredrog man enhälligt deliberativa samtal framför traditionell undervisning, 

medan eleverna i byggklassen var mer nyanserade och efterlyste en variation av 

undervisningsformer. Båda grupperna uttryckte att det fanns en positiv lärande-effekt av 

diskussionerna. Dels fick de lära sig om olika autentiska rättsfall där de fick fundera över 

”vad som kan hända […] och det som inte kan hända”. Utöver ämnesinnehållet menade de att 

genomförandet gav dem möjligheter att träna på olika förmågor. 

Adam: Man blir alltid bättre på att prata i en diskussion, bättre på att 

lyssna och även att kunna förstå andra ändå. För efter ett tag i diskussionen 
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så kanske det slutar att man har samma tanke så kanske börja på två olika 

håll men ändå hitta varandra någonstans på vägen eller så. 

Paul: Kommer man fram till nåt så gör man väl det. 

Tom: Du lär dig ju att alla inte tycker lika dant hela tiden.  

Gaston: har två olika åsikter så blir det ju ändå en diskussion om det. Då 

sitter man ju och argumenterar och det är ju också bra.  

Däremot menade de att detta inte var det bästa sättet för att lära sig fakta. Då var det bättre att 

sitta och nöta med texter. En sådan lärandeform upplevde de dock inte som lika rolig som att 

diskutera ämnena.  
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Analys 

Föreliggande studies syfte var att undersöka den deliberativa undervisningens förmåga att 

motivera manliga yrkeselever i samhällskunskap. Detta har gjorts i relation till traditionell 

undervisning. Till att börja med kan vi utifrån resultatet bekräfta den bild av manliga 

yrkeselevers motståndskultur som Högberg funnit. Samtliga av de processer som han 

diskuterar i sin avhandling har vi kunnat identifiera. ”Skitsnacket” har varit alltjämt 

närvarande under båda undervisningsformerna. Att ”roa sig på lektionstid” har också 

förekommit. Främst under den traditionella undervisningen, men även genom de ”skämtsvar” 

som vi sett under den deliberativa. Att leka med mobiltelefonen under lektionstid kan också 

sorteras under denna kategori. ”Fusket” har bara existerat under den traditionella 

undervisningen och då i form av att eleverna kopierade varandras svar på det arbetshäfte som 

de arbetat med.  

 

Traditionell undervisning 

Den traditionella undervisningen har genomförts utifrån den praxis som forskningen visat 

vara vanligast förekommande i teoretiska ämnen på yrkesprogram. Elevernas respons och 

tolkningar visar på att de i hög grad tycker att denna undervisningsform är tråkig och 

meningslös, men samtidigt att den är nödvändig och att man ändå lär sig någonting av den. 

Det som motiverar eleverna i traditionell undervisning är främst att lösa uppgiften och att 

klara av kursen, dvs. ett fokus på de yttre mål som Giota nämner. Den höga 

mobilanvändningen under detta moment kan tolkas utifrån Jenners motivationsbegrepp, då 

målsättningen är låg och drivkraften hellre tycks riktas mot att mobilen än att jobba med 

uppgiften. Vidare kan den låga motivationsnivån kopplas till att undervisningen inte gett 

tillräckligt utrymme för eleverna att tolka uppgifterna utifrån sin egen erfarenhetshorisont. 

Precis som Dewey hävdar så blir elevernas uppfattning om skolan meningslös, när de inte kan 

göra bruk av erfarenheter ur sitt förflutna eller ser kopplingen till kunskaperna i framtiden. 

Vidare finns ingen växelverkan mellan teori och praktik. Att söka i en bok eller på internet 

och svara på frågor är en huvudsakligen teoretisk uppgift och uppgifterna svarade i låg grad 

mot elevernas framtida profession. Även om elevernas lärare i genomgångarna kopplade 

ämnet till elevernas framtida yrkesliv.  
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Slutligen var det flera elever som efterfrågade öppna frågor eller essäfrågor i det egna arbetet. 

Detta kan tolkas som att eleverna efterfrågade en arena för att uttrycka sig fritt, med sitt eget 

språk, istället för att ”låna” skolans mer akademiska språkbruk.  

 

Deliberativ undervisning 

När det gäller de deliberativa samtalen bör det först diskuteras i vilken grad dessa verkligen 

genomförts utifrån dess ambitionsnivå. Alltså; Har samtalsreglerna efterlevts? Det har 

förekommit diskussioner ”där skilda synsätt ställs mot varandra” och eleverna har alltid 

respekterat varandras åsikter, även om de inte alltid varit överens. Vidare har varje 

gruppdiskussion utmynnat i en överenskommelse, eller i vart fall en överenskommelse om 

vilka oenigheter som ligger till grund för ”icke-överenskommelsen.” Dock har dessa 

diskussioner och överenskommelser i flera fall endera varit ”trögstartade” alternativt ”korta.” 

I och med att eleverna tagit ställning till autentiska rättsfall har deras slutsatser inte alltid 

överensstämt med domstolens utlåtande. I dessa fall har det vid några tillfällen blivit en 

diskussion, vilket kan tolkas som att auktoriteter har ifrågasatts. Vad som däremot kan 

diskuteras är Englunds femte punkt: ”utan direkt lärarledning.” Eleverna har under 

intervjuerna efterfrågat tydlig styrning från läraren. Även under den deliberativa 

undervisningen var läraren ofta tvungen att agera som pådrivare av samtalen. Om detta är en 

”vanesak” som går att arbeta bort över tid eller om det är en kontextuell faktor som läraren 

hela tiden måste förhålla sig till har vi för lite underlag för att kunna svara på. Vad resultatet 

pekar på är dock att Englunds femte punkt för deliberativa samtal inte riktigt har fungerat 

utifrån dess intentioner. Visserligen skriver Englund att även om läraren inte ska blanda sig i 

så ska läraren alltjämt vara auktoriteten i klassrummet som utifrån sin profession bör leda 

eleverna rätt. I vilken omfattning läraren kan blanda sig i, utan att riskera de deliberativa 

samtalens regler, ger han dock ingen vägledning i. Utifrån ovanstående kan vi konstatera att 

samtalsreglerna i huvudsak har fungerat, men att gruppdiskussionerna i varierande grad har 

nått upp till dessa. 

Trots ovanstående invändningar verkar dock deliberativ undervisning haft en positiv inverkan 

på elevernas motivation och delaktighet, vilket resultatet ovan visar. För även om vi haft vissa 

invändningar mot samtalens kvalité har eleverna själva upplevt det som att deras delaktighet 

ökat och att upplägget varit roligt och intressant. Utifrån de motivationsteoretiska aspekterna 

kan det konstateras att eleverna blivit motiverade av själva diskussionsformen samt att få ta 
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del av kamraternas åsikter. Att samtalsformen varit ”medryckande” sammanfattar detta. Vi 

har även observerat att motståndskulturen minskat något. Det tydligaste exemplet är att 

”mobilpillrandet” i princip upphörde under de deliberativa samtalen. Att motståndskulturen 

minskat kan också kopplas till Anderssons medspelsmekanism. När eleverna fick en frizon att 

snacka under lektionstid förflyttades ”skitsnacket” och ”skämtsvaren” från att vara störande 

moment till att bli del av undervisningen. För även om eleverna fortsättningsvis använt sig av 

denna jargong har det skett i relation till innehållet istället för att obstruera. Detta leder vidare 

till utmaningsmekanismen, som innebar att den språkliga svårighetsgraden och den 

innehållsliga nivån anpassats till elevernas eget språk. Denna mekanism kan i sin tur kopplas 

till Jenners motivationsteori utifrån två perspektiv. Dels är motivationen större när chansen att 

misslyckas bedöms som låg. Eftersom eleverna fått diskutera frågorna med egna ord har inte 

samma osäkerhetsfaktor i att använda främmande akademiska begrepp existerat, vilket gjort 

det lättare att delta i samtalen. Dels eftersom utmaningen bedöms som rimlig utifrån elevernas 

målsättning, dvs. att snacka och att ha en åsikt. 

Slutligen har vi sett att eleverna efterfrågat det Andersson benämner som 

”Samarbetsmekanismen.” Dels genom att eleverna med emfas tycker att eget arbete är ”det 

tråkigaste” som finns, dels genom att eleverna efterlyste och föredrog att arbeta i par och att 

diskutera. Samarbetsmekanismen bygger på antagandet om att grupparbete efterliknar 

yrkeslivets organisering, där eleverna arbetar i par för att slutföra en uppgift. Detta 

sammanfaller med den pragmatiska tanken om att undervisningen ska utgå ifrån elevernas 

erfarenheter. När undervisningen organiseras på ett sätt som påminner om elevernas 

yrkespraktik blir de mer benägna att följa lärarens projekt. Då eleverna dessutom verkar tycka 

att det är kul att arbeta i par finns det en motivationsfaktor i det. Samtidigt, som Tom 

uttrycker det, finns en möjlighet att ta hjälp av sina kamrater när man inte hänger med. 

Chansen att misslyckas minskar därmed och motivationen ökar. 
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Slutsatser 

Resultatet av studien sammanfattas i figur 3. Som visats står elevernas studiemotivation i 

direkt relation till deras motståndskultur och undervisningens utformning. Hur läraren väljer 

att organisera undervisningen, dvs. vilka lärarstrategier som tillämpas, påverkar i vilken grad 

eleverna kommer att göra motstånd mot densamma. Utifrån våra observationer och intervjuer 

kan vi konstatera att den traditionella undervisningen påverkar de manliga yrkeseleverna i 

linje med vad tidigare forskning påvisat. Att de finner den tråkig och meningslös. Framför allt 

för att de inte identifierar sig med undervisningens innehåll. Samtidigt upplever de 

kunskaperna som nödvändiga. För att hantera denna situation använder de sig av 

motståndskulturens strategier för att motverka tråkigheten och meningslösheten. Vidare har 

vår undersökning visat att den deliberativa undervisningen generellt sett leder till mindre 

motstånd än den traditionella, även om motståndet också existerade här. Vi kunde notera att 

störst inverkan hade deliberativ undervisning på medspelsmekanismen, eftersom 

mobilanvändningen nästan upphörde och att skitsnacket gavs en delvis undervisningsrelaterad 

innebörd.  

Omvänt kan motståndskulturen också påverka lärarstrategierna, vilket den gula, 

dubbelpekande pilen indikerar. Under planeringsfasen av undervisningen berättade 

exempelvis Björn att han inte tänkte ta med byggeleverna på studiebesök, med motiveringen 

att de var så stökiga.  
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Ovanstående figur visar också på vikten av att läraren har kunskap om motståndskulturen för 

att kunna anpassa sina strategier. Motståndskulturen grundar sig i elevernas identitet och 

uttrycks i form av olika strategier. Ett exempel på detta som observerats, men som ligger 

utanför studiens ramar, är vikten av att läraren har goda relationer till eleverna. Utifrån 

observationerna kunde vi se att han anpassade undervisningen till elevernas jargong och 

dagsform. Detta underströks av samtliga elever i intervjuerna. Att Björn upplevdes som en 

schysst lärare var i sig en motivationsfaktor för eleverna.  

Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer i våra fynd. Det faktum att vi bara haft två lektioner 

med respektive grupp har gjort att eleverna fått en väldigt kort startsträcka att sätta sig in i den 

deliberativa undervisningens form. I tidigare studier har forskarna haft betydligt mer tid med 

eleverna att arbeta in konceptet. Vi kan därmed inte med säkerhet säga att det varit vårt 

experiment som påverkat eleverna eller om det funnits andra faktorer som påverkat mer. Ett 

exempel på detta är tidsaspekten. När lektionen genomfördes på dagen verkar ha haft 

betydelse för elevernas koncentration och energinivå, då eftermiddagslektionerna kunde vara 

stökigare. Ett annat exempel är när under lektionen som de olika momenten utfördes. Att den 

deliberativa undervisningen fungerade så dåligt i byggklassen vid det andra tillfället kan ha 

berott på detta. Vidare kan vi inte heller med säkerhet säga vad som påverkat eleverna mest i 

de deliberativa samtalen; var det innehållet och arbetssättet eller det faktum att de satt i en 

ring där alla kunde se och bli sedda av varandra som hade störst inverkan på motståndet? 

Slutligen hade vår egen närvaro en effekt på elevernas disciplin, vilket de underströk i 

intervjuerna. Att någon utifrån kommer in i klassrummet och gör något annorlunda och nytt 

kan ha haft stor påverkan på elevernas motivation. 

Sammanfattningsvis; är deliberativ undervisning bättre än traditionell? 

Flera av våra fynd ligger i linje med det som tidigare forskning visat gällande deliberativ 

undervisning och manliga yrkeselevers motivation och deltagande. Elevernas motivation ökar 

när de får en möjlighet att prata fritt i klassrummet om ämnen som relaterar till deras livsvärld 

och där språket inte begränsas av en akademisk skolkultur. Samtidigt har inte motståndet 

upphört helt och eleverna kunde stundtals uppvisa samma magnitud av motstånd i de 

deliberativa samtalen som vid den traditionella undervisningen. Slutligen frågar vi oss om vi 

verkligen har lyckats mangla motståndet? Svaret blir nej, men vi har kanske lyckats släta ut 

det något. 

 



44 

 

Vidare forskning 

Vårt intresse för ovanstående ämne grundade sig i ett till stora delar outforskat område. Vi 

kan konstatera att det fortsättningsvis behövs mer forskning om den deliberativa 

undervisningens effekter gällande manliga yrkeselever. 

När vi sökte efter material till uppsatsen fann vi att många studenter intresserat sig av frågan, 

men att högre akademiska studier lyser med sin frånvaro. Med tanke på att den deliberativa 

undervisningen verkar vara ett koncept som tar tid att arbeta in bör fler longitudinella studier i 

ämnet genomföras för att undersöka dess effekter över tid. 

Slutligen vill vi även repetera vår frågeställning från föregående uppsats. Hur tjejer på 

yrkesprogram svarar mot deliberativ undervisning lyser alltjämt med sin frånvaro. I 

Anderssons studie konstaterade han att metoden hade störst effekt på kvinnliga yrkeselever. 

Det är dock den enda studien vi stött på som undersöker detta samband. 
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