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Abstract 

  

Young male vocational students are in academia described as being less 

interested by politics and social issues and having less knowledge regarding 

democracy than other students. A culture of resistance is the appellation of the 

specific culture that emphasise the relations between young male vocational 

students. Deliberately arranged teaching with deliberate qualities has shown a 

positive impact on students’ learning as well as being a way of working with 

moral issues in school.  

 

The purpose of this study is to make researches into whether deliberately 

arranged teaching has an impact on the political and social interest amongst 

young male vocational students. A questionnaire was conducted before and 

after the Civics A (social studies) course. Individual interviews, where the 

students’ ways of expressing themselves in regards to politics and social issues 

were in focus, were carried out. The deliberately arranged teaching was 

conducted once a week during one academic year. The students were then 

responsible for the content as well as ensuring that they abided by the set rules 

for the conversation.  

 

Limited alterations regarding the students’ interest for politics and social issues 

were identified in the questionnaire. However, the interviews revealed that 

some of the students have changed their way of looking at politics and their 

interest has increased. The culture of resistance that usually distinguishes the 

behaviour of vocational students in regards to core subjects was not found as a 

dominating factor. The students taking part in focus groups expressed a 

positive response to the deliberately arranged teaching stating it was the part of 

the course they enjoyed the most. To be able to express their views and listen 

to others was highly appreciated by the students who described themselves as 

serious and ambitious during classes. The teachers felt that this teaching style 

meant that there was a focus on relations and that the didactic question about 

content in the course were more complicated to execute.    

 

Keywords: Vocational students, political interest, politics, deliberately arranged 

teaching, deliberation, resistance, school counter culture, civic didactics, social 

studies. 
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Förord 

 

”Och varför gjorde du det här? Vilken ny kunskap tror du att det tillförde?”. 

Året var 1981 och jag gjorde min praktik på Tibble gymnasium, Täby. 

Metodiklektor Olle Sedman var på besök och var det något vi lärarkandidater 

var nervösa inför så var det frågorna som vi visste att han skulle ställa. Frågor 

som krävde att vi noga tänkt igenom vad, hur och framför allt varför? Olles 

frågor etsade sig fast och trots att det är trettio år sedan jag tog min 

ämneslärarexamen så fortsätter de att mala i bakhuvudet. Vilken kunskap är 

väsentlig? Vad behöver elever kunna och bli bra på? Varför just detta innehåll? 

Det är nog dessa frågor som dominerat mitt lärarliv sedan dess. 

 

Med forskarskolan för lärare i samhällskunskap och historia vid Karlstads 

universitet fick jag möjlighet att under fem terminer formulera andra frågor, 

ställa mig lite vid sidan av och studera den verksamhet jag tillbringat hela mitt 

yrkesverksamma liv i. Frågor som handlade om metoder i undervisningen, om 

relationers betydelse och om den kommunikation som ständigt sker i ett 

klassrum. Tack vare den till synes outtröttlige Bengt Schüllerqvist var vi femton 

yrkesverksamma lärare som i augusti 2008 samlades i det Karlstad där solen 

ständigt lyser. Bengt och övriga lärare i forskarskolan har gjort dessa fem 

terminer till en häftig resa – då tänker jag inte bara på tågresorna t o r Umeå – 

Karlstad. Stort engagemang, intresse och en tydlig vilja att utveckla kunskap om 

skolan. Ett stort tack till er alla lärare i forskarskolan! Ett speciellt tack till mina 

handledare, Hans Lödén och Curt Räftegård som kommenterat, ställt frågor 

och på alla sätt hjälpt mig framåt. Tack Hans för din förmåga att snabbt trycka 

på Besvara-tangenten! Tack också Martin Kristiansson för dina kommentarer 

till texten i slutfasen. Kent Larsson och Tomas Englund  vid Örebro universitet 

har också läst mina texter och bidragit till att jag kommit vidare i mitt skrivande. 

Tack! 

 

Våra träffar i Karlstad har varit intensiva och fulla av diskussioner; om allt från 

didaktik, syftesformuleringar till individens frihet i relation till staten! Tack 

Agneta Grönlund  för att du vänt mitt missmod när jag varit på väg att trycka 

bort alltihop med deleteknappen. Tack Mikael Berg och Annika Karlsson för 

alla uppiggande frukostsamtal på hotell Ibis. Tack Anna Karlefjärd, Tobias 

Jansson, Peter Wall, Kristoffer Larsson, Christina Odenstad och Johan Sandahl 

för intressanta och givande seminarier kring våra texter i samhällskunskap. Tack 

”historikerna” Hans Olofsson, Maria Johansson, Katarina Schiöler, UllaCarin 
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LindströmAhlén och Jessica Jarhall för alla stunder utanför seminariesalarna. 

Det har verkligen varit roligt och givande att ha fått vara en del av den här 

forskarskolan.  

 

Utan de tre lärare som med sina elever deltog i studien hade det inte blivit 

någon forskning eller avhandling. Med stort engagemang, intresse och en vilja 

att utveckla undervisningen i samhällskunskap har ni under tre terminer ägnat 

mycket tid åt projektet. Stort tack till er för att ni orkade fullfölja, läsa litteratur 

och dyka upp på våra möten även om det ibland var väldigt mörkt och kallt på 

torsdag mornarna. Jag hoppas att det gav er lika mycket som det gav mig.  

 

Utan Maud Jacobsson och Erik Forssell som hjälpte mig med Excel och ett 

Word som tycktes leva sitt eget liv hade det nog inte blivit någon text. Det är 

tur att det finns kollegor som har tid och lust att hjälpa. 

 

Att ha en multisportande körsångare med svensklärarexamen i sin absoluta 

närhet har varit en fördel. Hans-Eriks något avspända inställning till 

forskningsfrågor och fotnötter har hjälpt mig när jag tagit mig själv och 

avhandlingsskrivandet på för stort allvar. Tack för att du finns och befinner dig 

i min närhet – ständigt i rörelse men ändå där. 

 

Mina döttrar, Tove och Sanne, ni behöver bara finnas. Det räcker! 

 

Jag vill tillägna den här boken till mina föräldrar, pappa Harry som inte längre 

finns med oss och mamma Greta som oförtrutet stretar på. En känsla av att 

inget är omöjligt och går det på tok så finns det alltid hjälp att få har varit vad ni 

har förmedlat under alla år. Det hjälper långt! 

 

Umeå januari 2011 

Åsa Forsberg 
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1. Inledning 

Låga kunskaper och svagt samhällsengagemang bland pojkar på  yrkesprogram - 

så kan man kort sammanfatta resultatet av forskning om skolans 

demokratifostran när det gäller gymnasieskolans yrkesprogram.1 En majoritet av 

gymnasieskolans elever har goda kunskaper om demokrati och flertalet har en 

traditionell syn på demokrati med höga krav på vad det innebär att vara en god, 

vuxen medborgare. Men en grupp avviker från mönstret – pojkar på 

yrkesförberedande program.2 

 

Mitt första möte med pojkar på yrkesförberedande program skedde våren 1991. 

Inom ramen för det s.k. ÖGY-projektet3, en försöksverksamhet med 

samhällskunskap på gymnasieskolans då 2-åriga yrkesprogram fick jag i uppgift 

att två gånger i veckan undervisa tolv pojkar som skulle bli plåtslagare. 

Lektionerna var förlagda till fredag eftermiddag och måndag förmiddag i ett 

klassrum i källarplanet utan fönster. Elevernas fokus var alkohol. Under 

fredagen hur mycket de skulle dricka under helgen, under måndagen hur 

berusade de varit och vad de i bästa fall kunde komma ihåg av helgens 

händelser. Det var då jag insåg att jag var tvungen att finslipa mina didaktiska 

verktyg. Hur gör man med en grupp elever som inte spelar skolspelet och som 

inte heller verkar bry sig om betyget?  

 

I och med 1994 års gymnasiereform blev samhällskunskap ett kärnämne på 

gymnasieskolans samtliga program.  Före reformen var det enbart elever på de 

3-åriga teoretiska linjerna samt vissa 2-åriga linjer som läste samhällskunskap. 

Det närmaste samhällskunskap yrkeslinjerna med en dominans av pojkar kom 

var ämnet arbetslivsorientering som var ett ämne utan betyg och där 

undervisande lärare oftast var yrkesläraren. Trots att kursplanen för alla 

program är densamma efter 1994 kan man se att läroböckerna skiljer sig åt där 

                                              
1 Tiina Ekman, Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola (Göteborg: Statsvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet, Studier i politik, nummer 103, 2007). Kent Larsson, Samtal, 

klassrumsklimat och elevers delaktighet – överväganden kring en deliberativ didaktik (Örebro: Studies in Education, 

21, 2007). Kent Larsson, Demokratiska dimensioner i skolans samhällskunskapsundervisning : en didaktisk studie, ( 

Örebro: Örebro universitet, pedagogiska institutionen, 2004). Ellen Almgren, Att fostra demokrater. Om skolan i 

demokratin och demokratin i skolan (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis., Skrifter utgivna av 

Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 164., 2006). Cecilia Eriksson, Det borde vara att folket bestämmer. En 

studie av ungdomars föreställningar om demokrati. (Örebro: Örebro Studies in Political Science 16, 2006). 

Skolverket, Ung i demokratin – gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- och samhällsfrågor, rapport nr 

232, (Stockholm: Fritzes, 2003). 

2 Skolverket (2003), Ekman (2007). 

3 Översyn av de yrkesförberedande utbildningarna med försöksverksamhet inför reformen 1994. 
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yrkesprogrammens texter är uttunnade och layoutmässigt liknar en tidning med 

många bilder och där kunskaper för vardagslivet dominerar. Läroböckerna för 

de studieförberedande programmen fokuserar samhällsekonomi, rösträtt och 

val och rör sig på en mer abstrakt nivå.4 Läromedlen kanske redan anpassat sig 

till vad som komma skall? I oktober 2009 fattade riksdagen beslut om en 

reformerad gymnasieskola på underlag av propositionen ”Högre krav och 

kvalitet i den nya gymnasieskolan”.5 En av förändringarna innebär  att ämnet 

samhällskunskap för  elever som går de yrkesförberedande programmen 

halveras från 100 p till 50 p. Istället tillkommer ämnet historia, 50p. I skolans 

styrdokument framkommer att en av skolans viktigaste uppgifter är att bidra till 

barns och ungdomars demokratiska fostran.6 Ämnet samhällskunskap tillkom 

för att ge medborgarna den kunskap de behöver för att kunna handla som 

ansvarstagande demokratiska medborgare.7  Ämnet intar en särställning när det 

gäller just demokratifostran. Med tanke på de forskningsresultat som finns 

beträffande dessa gruppers demokratiska fostran är halveringen av ämnet 

uppseendeväckande.  

 

Pojkar på yrkesprogram har lägre demokratikunskaper än gymnasieelever i 

allmänhet. De är också mindre benägna att agera aktivt i samhället –  58 

procent anger att de tänker rösta i framtiden jämfört med 93 procent av 

eleverna från studieförberedande program. Betydligt färre elever på de 

pojkdominerade programmen med yrkesämne uppfattar sig ha medelstora/ 

stora möjligheter att påverka skolan och är minst intresserade av att följa med 

nyheterna. Det är också dessa elever som har den mest negativa bedömningen 

av sitt klassrumsklimat.8 Den speciella kultur som utmärker samvaron och 

relationerna på yrkesprogram har uppmärksammats av forskare som talar om 

detta som en motståndskultur.9 

                                              
4 Agneta Bronäs, ”Demokrati i samhällsundervisningen, kunskap eller fostran?” i Kobran, nallen och majjen – 

Tradition eller förnyelse i svensk skola och skolforskning, red. Staffan Selander,(Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling 2003), 189-202. 

5 Utbildningsdepartementet, Prop. 2008/09:199, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, (Stockholm, 

2009). 

6 Utbildningsdepartementet,Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 94, Lpf 

94, (Stockholm: Fritzes, 2006). 

7 Bronäs (2003). 

8 Skolverket (2003). 

9 Paul Willis, Fostran till lönearbete,(Göteborg: Röda Bokförlaget AB, 1981).Mats Trondman, Kultursociologi i 

praktiken,(Lund: Studentlitteratur,1999).Mats Trondman, Unga vuxna: kulturmönster och livschanser: en empirisk 

översikt, (Växjö: Centrum för kulturforskning, Växjö universitet,  2003).Margret  Hill, Kompetent för det nya 

arbetslivet? Tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande studier, (Göteborg: Göteborg 

studies in educational sciences 126, Acta universitatis gothoburgensis,1998). Ronny Högberg, Motstånd och 
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I de fall forskning studerar klassrumsklimat visar det sig att ett öppet 

klassrumsklimat har positiva effekter för lärande.10 Detta gäller för alla utom 

pojkar på yrkesprogram. Statsvetaren Tiina Ekman skriver att ”det nya bidraget 

till forskningen är att den gynnsamma effekten inte är ett generellt fenomen. 

Deliberativ undervisning har tvärtom negativ effekt på demokratikunskaper på 

pojkdominerade program, effekten är mycket tydlig och finns endast i denna 

elevgrupp. Traditionella undervisningsmetoder är i stället en framgångsrik 

undervisningsmetod bland dessa elever.”11   

 

Om man som jag är lärare i samhällskunskap på yrkesprogram väcks många 

tankar utifrån  forskningsresultaten . Är det den bild jag själv har av elever på 

yrkesprogram?  Varför fungerar inte deliberativ undervisning i dessa 

elevgrupper? Vilken form av demokratikunskaper är det som mäts? 

Forskningsresultaten visar också att dessa elever har ett svagt intresse för 

samhällsfrågor. Det här är inte min bild av verkligheten.  I den del av landet där 

jag bor behöver man bara andas ord som höjd bensinskatt, skoterförbud och 

sänkta straff för att klassrummet ska explodera av åsikter och tankar. Att dessa 

elever inte uttrycker ett intresse för samhällsfrågor när de besvarar en enkät – 

innebär det att de inte är intresserade? Eller är det ett uttryck för en elevroll 

som har skarpa gränser för vad man som pojke på yrkesprogram får / inte får 

göra? Det kan vara så att de sociala och kulturella faktorer som ligger utanför 

lärarens kontroll är så starka att undervisning i sig inte gör någon skillnad 

oavsett vilken form undervisningen tar sig. De didaktiska överväganden som 

görs av läraren i form av undervisningens innehåll och form kanske inte spelar 

någon roll. Eleverna förblir ointresserade av samhällsfrågor. Kort sagt, vilken 

roll kan undervisning i ett ämne som samhällskunskap spela när det gäller 

intresse för politik och samhällsfrågor? Dessa funderingar och frågor har lett 

fram till en studie där elevers intresse för politik och samhälle varit i fokus och 

där lektioner i samhällskunskap tagit form av deliberativt arrangerad 

undervisning. 

 

 

 

 

                                                                                                                              
konformitet. Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, (Linköping: Institutionen 

för beteendevetenskap och lärande, Linköping studies in Pedagogic practices, No11, 2009). Larsson (2007). 

10 Almgren (2006). 

11 Ekman (2007),166. 
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Syftet med  studien är att undersöka: 

 

I vilket avseende kan deliberativt arrangerad undervisning ha betydelse för  

manliga yrkeselevers intresse för  politik och samhällsfrågor? 

 

Frågeställningar: 

 

1. Har deliberativt arrangerad undervisning påverkat elevernas intresse för 

politik och samhällsfrågor? 

2. Har elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhällsfrågor 

förändrats under den tid de genomgått kursen Sh A? 

3. Vad ansåg eleverna om den deliberativt arrangerade undervisningen? 

 

Detta är studiens fokus. Det är elevernas intresse som är det centrala i studien. 

Däremot har jag valt att inte undersöka elevernas demokratikunskaper. 

Anledningen till detta diskuterar jag i metoddelen. 

 

Då lärarnas medverkan var en förutsättning för den deliberativt arrangerade 

undervisningens genomförande har jag också ansett det vara av intresse att ta 

del av deras erfarenheter. Deras reflektioner och tankar kring vad som 

utspelade sig i klassrummen under det läsår som studien genomfördes är 

sålunda ytterligare en aspekt som undersökts. Detta har skett med utgångspunkt 

i följande fråga:  

 

4. Vilken betydelse har deliberativt arrangerad undervisning fått för 

lärarnas syn på undervisning och lärande? 
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2. Tidigare forskning 

Mitt forskningsintresse riktar sig mot undervisning i samhällskunskap på 

gymnasieskolans yrkesprogram med en dominans av pojkar. På grundval av de 

forskningsresultat som bl a Ekman lyft fram har mitt fokus hamnat på ämnets 

möjligheter att väcka ett intresse för politik och   samhällsfrågor.12 Kan detta 

intresse väckas med hjälp av deliberativt arrangerad undervisning? Det 

kunskapsfält som är relevant för min studie består av olika delar. En del som 

behandlar den forskning som finns inom området skolans demokratifostran.  

Utbildningssociologi är ett annat fält där forskning om klassbakgrund och 

skolkultur behandlas vilket har relevans för förståelsen av de processer som 

påverkar inställning till lärande och utbildning. De gymnasieelever jag 

intresserar mig för utgör en relativt homogen grupp vad beträffar klass- och 

könsperspektiv.  

2.1 Skolans demokratifostran 

Forskning rörande ungdomar och skolans demokratifostrande funktion bedrivs 

företrädesvis på de pedagogiska institutionerna13  medan statsvetares intresse 

för dessa frågor varit relativt ljumt.14 Politisk socialisation är inget stort eller 

levande forskningsfält inom statsvetenskaplig forskning i Sverige. Däremot 

finns en mängd offentliga utredningar samt rapporter från t ex Skolverket och 

Ungdomsstyrelsen som rör frågor om ungdom och politik.15 

 

När det gäller att uttala sig om resultatet av skolans demokratifostran är 

demokratisk kompetens  det uttryck som kommit att användas om det 

kunnande som eleverna förväntas förvärva under sin studietid. Huvuddelen av 

                                              
12  Ekman (2007). 

13 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, kap 1-4,5-8,  

(Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet,1986). Tomas Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av 

deliberativ demokrati” i Deliberativ demokrati, red. Rune Premfors och Klas Roth,  (Lund:Studentlitteratur, 

2004).Tomas Englund, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 13,3,2008). Ylva Boman, Utbildningspolitik i det andra 

moderna. Om skolans normativa villkor, (Örebro: Örebro Studies in Education, 4, 2002). Eva Forsberg, 

Elevinflytandets många ansikten, (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000). Johan Liljestrand, Klassrummet 

som diskussionsarena,  (Örebro: Örebro studies in Education, 2002).Larsson (2007).  

14 Joakim Ekman och Sladjana Todosijevic, Unga demokrater- en översikt av den aktuella forskningen om 

ungdomar, politik och skolans demokrativärden,(Stockholm. Myndigheten för skolutveckling, forskning i fokus nr 

11, 2003),  39 

15 SOU 2000:1,En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet, Demokratiutredningens betänkande, 

(Stockholm:Fritzes,2000). Ungdomsstyrelsen, Unga medborgare. Ungdomsstyrelsens slutrapport från projektet Ung 

i demokratin, 2003:2, (Stockholm, Ungdomsstyrelsen, 2003). 



14 

 

de forskningsresultat som finns inom området baserar sig på IEA Civic 

Education Study där elevers demokratikunskaper mäts genom ett 

flervalsfrågetest.16 Kunskapstestet mäter bl a elevens kunskaper om 

demokratins institutioner och praktiker, nationell identitet, internationella 

relationer och ekonomi.17   

 

Vilken slags kunskap om demokratifostran får man när man utgår från det 

material som genereras av Civic Education Study? Pedagogen Lena Fritzén 

problematiserar studien som enligt henne fokuserar allt för mycket på kunskap 

om demokrati i stället för kunskap i demokrati. 18 Enkäten avser att mäta 

faktakunskaper och tolkningsförmåga gällande demokrati och består 

uteslutande av flervalsfrågor.  Demokratifostran har begränsats till förståelse av 

den representativa demokratins spelregler och ungdomars förmåga att tolka 

politiska budskap samt deras attityder till demokrati. Enligt Fritzén är detta ett 

uttryck för att man inte lyckas utvärdera skolans dubbla uppdrag, att förmedla 

kunskaper samt utveckla demokratiska medborgare. Det blir en fokusering på 

ämneskunnande som utvärderas i den psykometriska traditionen vilken lämpar 

sig väl för kontroll och jämförbarhet.19 Ett annat sätt att se demokratisk 

kompetens är att se den som en dynamisk kvalitet som hänger ihop med den 

situation i vilken den används, den är s a s situerad till sin natur. Om 

demokratisk kompetens visar sig i kommunikation mellan människor blir 

flervalsfrågor som bedömningsinstrument inte relevanta. För att utvärdera 

demokratisk kompetens som tar sig uttryck i handling t ex i form av 

kommunikativt handlande med ömsesidighet, öppenhet och samförstånd krävs 

andra utvärderingsmetoder.20 

  

Oavsett de invändningar man kan rikta mot formerna för  att bedöma 

demokratisk kompetens så finns forskningsresultat som är av intresse för min 

studie. Jag har valt att koncentrera mitt urval vid skärningspunkten mellan 

                                              
16 IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievment. Studien genomfördes 1999 

och omfattar 92 000 ungdomar i åldrarna 14-15 år i 28 länder samt 55 000 ungdomar i åldrarna 16 – 19 år i 

16 olika länder. Syftet var att kartlägga unga människors kunskaper, attityder, värderingar och engagemang i 

demokratiska frågor samt förbättra kunskapen om skolans demokratifostrande funktion. 

17 Ekman (2007), 76. 

18 Lena Fritzén, ”Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerad helhet?”, Utbildning och 

demokrati  vol 12,  3(2003): 67 – 88. 

19  ibid. 

20 Per Gerrevall, ”Bedömning av demokratisk kompetens – en pedagogisk utmaning”, Utbildning och demokrati 

vol 12,3 (2003): 41-66.  
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klassrumsklimat, deliberativa samtal, demokratifostran, politiskt intresse och 

pojkar på yrkesprogram.   

 

Ju mer möjligheter till elevinflytande som ges i en klass desto sämre kunskaper 

har  eleven ( i genomsnitt ) om politik och samhälle.21 Vad som istället har ett 

positivt inflytande på elevernas politiska kunskaper är klassrumsklimatet – om 

eleverna får diskutera flera olika perspektiv på politiska frågor och om samtalet 

är öppet så lär de sig mer. Ju öppnare klassrumsklimat, desto kunnigare är 

eleven. Denna form av undervisning är vanligare på skolor där elevernas 

föräldrar har högre utbildning.22  Skolor med en stor andel elever till 

lågutbildade föräldrar påverkar elevernas kunskaper negativt, oavsett elevens 

egen bakgrund. Till skolsegregationens effekter kan således också läggas det 

faktum att skolor med viss typ av elevsammansättning 

/föräldrasammansättning  ger eleverna sämre förutsättningar för ett framtida 

medborgarskap. 

 

Ett öppet klassrumsklimat med deliberativa undervisningsformer verkar 

däremot inte vara framgångsrika på de pojkdominerande yrkesprogrammen. De 

elever som beskriver undervisningsformerna som deliberativa presterar sämre 

på det prov som mäter den demokratiska kompetensen än de elever som istället 

fått traditionell undervisning.23  Antalet elever från yrkesprogram med 

pojkdominans var 266 utav undersökningens totala antal på 2 644. Av dessa 

266 elever återfinns nästan hälften i den kategori där deliberativa samtal sällan 

förekommer och endast sju procent av dem upplever att samtalsklimatet oftast 

är deliberativt, jämfört med 25 procent hos eleverna sammanlagt.24 Detta tyder 

alltså på att ett deliberativt samtalsklimat inte är särskilt vanligt på 

yrkesprogrammen. Vid telefonsamtal med Ekman ( 080424 ) tydliggör hon  det 

antal som finns bakom procentsiffrorna – de elever på yrkesprogrammen med 

pojkdominans som har upplevt en undervisning som oftast är deliberativ är 18 

stycken. Att dra några långtgående slutsatser på grundval av dessa siffror 

beträffande deliberativ undervisning i relation till traditionell undervisning på 

yrkesprogram med pojkdominans är  tveksamt.  

 

                                              
21 Almgren (2006),191. 

22 ibid., 192. 

23 Ekman (2007). 

24 ibid., 99. 
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I den senaste internationella utvärderingen om medborgarkompetens 

konstateras att det inte råder någon  kris för demokratin utan eleverna har en 

påtaglig medborgarkompetens.25 Värt att notera är att statsvetarna Joakim 

Ekman och Pär Zetterberg använder sig av begreppet medborgarkompetens 

istället för demokratisk kompetens. Begreppet operationaliseras som 

demokratiska värderingar, politisk tilltro, politisk självtillit, politisk kunskap 

samt samhällsengagemang och politiskt deltagande. De resultat som presenteras 

tyder på att det finns en generell misstro mot politiker men att eleverna hyser en 

betryggande tilltro till de politiska institutionerna. Intresset för ”politik” är svagt 

medan intresset för ”samhällsfrågor” tycks något starkare. Kategorierna kön 

och etnisk bakgrund ger upphov till vissa skillnader; flickor klarar sig bättre i 

kunskapstestet än pojkarna, gruppen med svensk bakgrund bättre än elever 

med utländsk bakgrund, pojkarna är mindre toleranta i sin syn på invandrare än 

flickorna. Föräldrars utbildningsnivå är den viktigaste förklaringsfaktorn när det 

gäller att förklara skillnader i medborgarkompetens bland eleverna. Av stort 

intresse för min studie är det faktum att lärarens påverkan, mätt genom 

klassrumsklimat inte har någon effekt på medborgarkompetensen hos eleverna. 

Inte heller på elevernas delaktighet. Den ger istället upphov till en negativ effekt 

på elevernas tilltro till samhällsinstitutionerna.26 

 

Hur stort hopp kan man sätta till undervisning i samhällskunskap och dess  

demokratifostrande möjligheter? Av forskningsresultat att döma kan man  

möjligtvis hoppas men knappast utgå från att ämnet i sig ska lyckas med detta. 

Undervisning i samhällskunskap har begränsad påverkan på gymnasieelevers 

demokratiska orientationer.27  Små genomsnittliga förändringar av demokratiska 

orientationer blev det generella resultatet men hos enskilda elever uppkom dock 

stora förändringar, vissa i positiv andra i negativ riktning.  Statsvetaren Anders 

Bromans slutsats är att komplexiteten i socialisationsprocessen gör att det är 

mycket svårt, för att inte säga omöjligt  att peka ut enskilda faktorer som t ex 

undervisning i samhällskunskap som orsak till att elevers demokratiska 

                                              
25 Skolverket, Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar och deltagande i 

internationell belysning, Rapport 345.2010, (Stockholm: Fritzes, 2010). Skolverket, Skolor som politiska arenor. 

Medborgarkompetens och kontrovershantering, Analysrapport till 345.2010. ( Stockholm: Skolverket, 2010).  

ICCS innehåller elev-, lärar- och skoldata från den internationella utvärderingen. I Sverige besvarade runt 7000 

elever i åttonde och nionde klass på 169 skolor i Sverige ett kunskapsprov och en attitydenkät under våren 

2009. 

26 Ekman, Joakim och Pär Zetterberg, Svenska 14-åringars medborgarkompetens i Skolor som politiska arenor, 

(Stockholm: Skolverket, 2010),  

27 Anders Broman, Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, (Karlstad 

University Studies 2009:41, 2009).  
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orientationer förändras. Genom att det i skolan förs en diskussion om 

demokrati som ideal och verklighet, menar Broman att skolan kan fungera 

kompenserande vad gäller grundläggade värderingar för de grupper av elever 

som har låga ingångsvärden när det gäller demokratiska orientationer. 

 

Precis som Broman, uttrycker sig sociologen Mirzet Tursunovic kring skolans 

kompensatoriska möjligheter och ser skolans möjlighet att fungera som en 

social arena, där kulturetniskt överskridande möten kan äga rum. Ungdomarna i 

hans studie uttryckte en önskan om att utveckla någon slags kompisrelation till 

sina lärare och tycker att det är intressant att samtala med dem. Få lärare tar 

dock elevernas synpunkter på allvar. Att eleverna själva säger att de aldrig 

diskuterar politik med kompisar och bara några har samtal om politik med 

föräldrarna kan även det ses som en indikation på att skolan här har en viktig 

uppgift att fylla. Det förefaller som om skolan lyckas ganska bra med att lära ut 

demokratins teoretiska grundvärden men sämre med att låta eleverna rent 

praktiskt problematisera demokratins begrepp.28  

 

När det gäller demokratifostran på yrkesprogram visar pedagogen Kent Larsson 

att eleverna är missnöjda med  möjligheterna  att ge uttryck för sina åsikter. 

Eleverna ansåg att de inte fick säga vad de tycker eftersom deras lärare i 

samhällskunskap inte gillade vad de sa. Lärarna hävdade att det just i dessa 

frågor finns ett rätt och ett fel, medan pojkarna  upplever att de ”inte får 

förklara färdigt hur det är precis vi tycker och känner”.29  En av lärarna 

uppfattar att några av de manliga eleverna mer eller mindre medvetet 

motarbetat seriösa diskussioner och han hade helt enkelt beslutat att helt 

upphöra med diskussioner i klassen.30 Eleverna säger också att i klassen känner 

man alla och ”det går att vräka ur sig vad som helst” och att mycket av det man 

säger i klassrummet mest är på skämt.31  

 

Det låga intresse för politik och samhällsfrågor som elever på yrkesprogram 

uppvisar32 – är det unikt för denna grupp? Hur ser intresset för politik ut för 

befolkningen i stort? Intresse och engagemang mäts genom operationalisering 

av fyra indikatorer: graden av politiskt intresse, politisk diskussion, 

                                              
28 Tursunovic, Mirzet, Fostran till demokrati – tre sociologiska delstudier av bosniska ungdomars politiska 

socialisering, (Göteborg: Dept. of Sociology, ( sociologiska institutionen), Univ., 2004). 

29 Larsson (2007), 157. 

30 Ibid., 118. 

31 ibid., 169. 

32 Skolverket (2003). 
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partiidentifikation samt partimedlemsskap. Forskning vid SOM-institutet, 

Göteborgs universitet visar att den andel som uppgav att de var mycket eller 

ganska intresserade av politik var 41 procent  bland dem med låg utbildning, 45 

procent  hos dem med mellan utbildning och 63 procent hos högutbildade. 20 

procent av dem med låg utbildning diskuterade politik minst en gång i veckan 

medan siffran för de högutbildade var 43 procent.33  Detta tyder på att det låga 

intresse som elever på yrkesprogram uppger också hänger kvar vid vuxen ålder. 

Arbetare och lågutbildade är mindre intresserade, unga mindre än äldre. Allt 

färre är medlemmar i politiska partier och man kan se ett stöd för demokratin 

men minskad tilltro till den faktiska politiska utövningen, det parlamentariska 

systemets institutioner och dess politiker. Hos unga människor finns en lägre 

grad av tillit. De politiska partierna och den politiska debatt som förekommer i 

medierapportering attraherar dem inte då de inte ser koppling till den egna 

verkligheten. Denna brist på tillit och skepsis innebär dock sällan förakt.34 Det 

tycks som om misstro mot politiker och politiska institutioner är en universell 

företeelse där misstro finns överallt där det finns politiker. Detta behöver dock 

inte betyda att den representativa demokratin befinner sig i någon 

legitimitetskris.35 Valdeltagandet till 2010 års riksdagsval var 84,6 procent 

jämfört med 80,4 procent vid valet 2006 vilket tyder på att befolkningens 

intresse för att delta i val till de representativa politiska församlingarna snarare 

har ökat.36 

2.1.1 Klassrumsklimat 

Ett frekvent förekommande begrepp i den forskning som uttalar sig om elever 

och skolans demokratifostran är klassrumsklimat, som har en positiv effekt på 

elevernas politiska kunskaper.37 För att mäta detta har eleverna fått ta ställning 

till ett antal påståenden som ska ge uttryck för deliberativa samtalskvaliteter i 

klassrummet.38 

                                              
33 Pettersson, Maria och Christina Ribbhagen,  ”Förutsättningar för ett brett medborgerligt deltagande” i 

Demokratitrender. SOM rapport nr 32, red. Henrik Oscarsson, (Göteborg, Göteborgs universitet, SOM-

institutet, 2003), 151. 
34 Sörbom, Adrienne, Vart tar politiken vägen? Om individualisering, reflexivitet och görbarhet i det politiska 

engagemanget, (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology. N.S 14,2002). 

35 Tommy Möller, Politikens meningslöshet. Om misstro, cynism och utanförskap, (Stockholm : Liber AB, 2000), 

187. 

36 www.SCB.se  

37 Almgren (2006),190. 

38 Med hjälp av begreppen Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Vet ej skulle eleverna ta ställning till följande 

påståenden: 
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Ett öppet samtalsklimat under lektioner i samhällskunskap innebär att eleverna 

kan ge uttryck för sina tankar och blir respektfullt bemötta av sina kamrater och 

läraren.39 Man kan urskilja två aspekter av detta där den ena hänger samman 

med relationen lärare – elever och den andra elevernas inbördes relationer där 

problematiken med de elever som av olika anledningar väljer att inte delta aktivt 

i samtalen är en viktig del. Det var bland eleverna på yrkesprogram med en 

dominans av pojkar, som det fanns ett missnöje med möjligheterna att uttrycka 

sig fritt på lektionerna och de uppfattar det som att locket läggs på och de får 

inte förklara sig vidare för då uppfattas de mer eller mindre som rasister.40  De 

åsikter som befinner sig i gränslandet mellan vad som är accepterade utifrån 

skolan och samhällets demokratiska värdegrund, skollag och andra dokument  

samt utifrån övriga elever i klassrummet är en problematik som  lärare är 

tvungen att hantera. Den andra aspekten värd att lyfta fram när det gäller 

samtalsklimatet är de sociala relationerna mellan eleverna och mellan elever och 

lärare och som är svårare att bedöma eller uttala sig om. Uppdelning i olika 

intressegrupper inom en skolklass kan också göra att klimatet inte blir så 

tillåtande och i Larssons undersökning var det bara i den yrkesinriktade klassen 

med manliga elever som det verkade finnas en god intressegemenskap. Jag 

menar dock att vad denna intressegemenskap innebär för de enskilda elevernas 

möjligheter att uttrycka tankar och åsikter i klassen är svårt att uttala sig om. 

 

Det finns ett starkt samband mellan positivt klassrumsklimat och uppslutning 

för demokratin. Eleverna efterfrågar ett innehåll som berör, utmanar, engagerar 

och är kopplat till deras livsvärld. De lyfter fram diskussionens betydelse där 

läraren har huvudansvaret för att skapa förutsättningar för ”det goda 

samtalet”.41   

 

Internationella studiers resultat ger en liknande bild där ett öppet 

klassrumsklimat med diskussioner där många perspektiv får komma till tals ger 

                                                                                                                              
1.Elever kan öppet ge uttryck för åsikter som avviker från lärarens i politiska frågor och samhällsfrågor när 

dessa diskuteras i klassrummet. 2. Elever uppmuntras att skaffa sig en egen uppfattning i olika frågor. 3. 

Läraren respekterar våra uppfattningar och uppmuntrar oss att säga vad vi tycker på lektionerna. 4. Eleverna 

känner att de kan säga vad de tycker även om de flesta i klassen har en annan åsikt. 5. Lärarna uppmuntrar oss 

att diskuterar politiska frågor eller samhällsfrågor som människor har olika åsikter om. 6. Lärarna tar upp flera 

olika åsikter och synvinklar när en fråga diskuteras under lektionen. 7. Eleverna tar upp många aktuella 

politiska frågor som diskuteras under lektionen. Påståendena används i  IEA Civic Education Study. 

39 Ekman (2007), 96. 

40 Larsson (2007),106. 

41 Oscarsson, Vilgot, Elevers demokratiska kompetens – Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 (NU03) – samhällsorienterande ämnen, (Göteborg: IPD-rapporter Nr 2005:04, Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 200). 
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positiva utslag vad gäller elevernas intresse för samhällsfrågor och det politiska 

systemet. På samma sätt som i de svenska undersökningarna samvarierar också 

de socioekonomiska faktorerna med politiskt intresse och kunskapsnivå vad 

gäller demokratikunskaper.42 Precis som hos Broman och Tursunovic lyfts 

skolans funktion som viktig socialisationsagent som komplement till hemmet  

fram av Walter C. Parker som menar att i skolan utsätts barnet för det 

offentliga livet och dess krav till skillnad mot det privata livet i familjen. 

Förhandlingar, nya normer, grupparbeten, att infogas i en grupp, allt detta 

bidrar till skolning i tolerans, rättvisa, respekt och är s a s en utbildning i 

medborgarskap i sig. Han förordar deliberativa modeller som enligt honom är 

en form av att göra demokrati där eleverna argumenterar för sin sak för att 

slutligen enas om det alternativ som är bäst för kollektivet. Denna 

argumentation kan inte ske om inte eleverna har någon kunskap inom de 

områden som behandlas.43  

 

Ett öppet klassrumsklimat tycks ha ett positivt inflytande på elevers politiska 

intresse och demokratiska kompetens. Finns det olika sätt att se på de samtal 

som sker inom ramen för ett öppet klassrumsklimat? Hur skiljer sig deliberativa 

samtal från andra samtal? 

2.1.2 Skillnad mellan samtal och samtal 

En mängd begrepp används för liknande typer av samtal; kommunikativa, 

demokratiska, kvalificerade, diskursiva, participatoriska och deliberativa samtal. 

Vad som är unikt för de deliberativa samtalen och det som särskiljer dem från 

övriga samtal är det ansvar och moraliska hänsynstagande till de andra som 

deltar i samtalet men också gentemot den eller de som samtalet ytterst berör.44 

Dessutom ska alla berörda parters erfarenheter vägas in och beaktas samtidigt 

som man behåller kravet på samförstånd vilket visar att deliberativa samtal 

skiljer sig från dialog och reflekterande samtal i allmänhet.45  

 

                                              
42 Carole L.Hahn and Theresa Alviar-Martin, ”International political socialization research” in Handbook of 

Research in Social Studies Education, eds.Linda Levstik and Cynthia Tyson, (London:Routledge 2008),  81-108. 

43 Walter C. Parker, ”Knowing and doing in democratic citizenship education” in Handbook of Research in 

Social Studies Education, eds.Linda Leystik and Cynthia Tyson, (London:Routledge, 2008), 65 – 79. 

44 Barbro Gustafsson, ”Naturvetenskaplig undervisning och det dubbla uppdraget”, NorDiNa 3(2), 2007, 109. 

45 Gill Croona, Etik och utmaning: om lärande av bemötande i professionsutbildning, (Växjö: Växjö Univ. 

Press,2003), s 198. 
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Pedagogen Eva Hultin jämför det hon definierar som deliberativa samtal och de 

samtal som har Olga Dystes flerstämmiga klassrum som sin teorietiska 

utgångspunkt.46 I jämförelsen kallar Hultin detta för dialogiska klassrum. 

Olikheterna ligger i själva utgångspunkten för samtalen och dess tänkta resultat 

– i de deliberativa samtalen betonas konsensus och det är de hållbara 

argumenten som på rationell basis ska lyftas fram och genom rationell 

argumentation uppnås till slut konsensus. I det dialogiska klassrummet är inte 

konsensus målet utan man skulle t o m  kunna säga att ett mål är att genom att 

man låter människor med olika kunskaper, normer, världsbilder och sociala 

språk komma till tals tydliggör man de skillnader och konfliktytor som finns. 

 

Ett hinder vid genomförandet av deliberativa samtal kan vara kulturell 

ojämlikhet. Detta sätt att kommunicera och utöva demokrati sägs gynna en 

verbal elit, framför allt den välutbildade medelklassmannen i det mångkulturella 

samhället.47 De elever som kommer till skolan med ett språkbruk och 

värderingar som ligger nära det kulturella språkbruk som dominerar i skolan har 

lättare att känna sig trygga och vågar föra fram tankar och idéer i ett 

klassrumssamtal. Enligt Hultin kan detta inverka på ungdomarnas politiska 

socialisation då de som inte kan hävda sig klassrummet kan utveckla ett politiskt 

utanförskap.48 Här bör man också lyfta fram den skillnad som finns mellan 

grundskoleklasser och gymnasieklasser. Gymnasieklasser där eleverna gjort ett 

aktivt val av gymnasieprogram är betydligt mer socioekonomiskt homogena än i 

grundskolan och den kulturella ojämlikheten inte lika stark som i en 

grundskoleklass, även om den utveckling som skett på grundskolan med 

friskolornas framväxt i viss mån förändrat detta faktum.  

 

Den kulturella ojämlikheten ser jag inte som något problem när det gäller att 

genomföra deliberativa samtal med pojkar på yrkesprogram. Däremot är jag 

överens med Larsson om det problematiska med att släppa ordet fritt och utgå 

från att eleverna håller  sig inom samhällets demokratiska värdegrund.49  Vissa 

elever kan fara illa när åsikter som passerar gränsen för vad som är accepterat 

plötsligt vädras i ett klassrum och det är en grannlaga uppgift för läraren att 

hålla samtalen inom den demokratiska värdegrundens gränser. Gruppdynamik 

                                              
46 Eva Hultin, ”Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar det någon roll?”, i Utbildning som 

kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet, red. Tomas Englund, (Göteborg: Daidalos, 2007). Olga 

Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, (Lund: Studentlitteratur, 1996). 

47 Englund (2007),165. 

48 Hultin (2007),327. 

49 Larsson (2007). 
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med dominerande elever och starka gränser för vad som är tillåtet att säga och 

inte är andra utmaningar när det gäller att genomföra deliberativa samtal i en 

skolklass.  

 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är vad Hultin kallar institutionell 

ojämlikhet. Läraren, som är den som i slutänden sätter betyg på eleven, har ett 

tolkningsföreträde och  kan i princip ständigt avgöra vad som är värt att 

diskutera, värt att fokusera på och gå vidare med. Enligt Hultin förhindrar just 

detta att man i skolsammanhang kan nå vad hon kallar autentisk konsensus just 

utifrån att läraren har att bedöma elevens prestationer och sätta ett betyg.50  

Även Larsson var inne på detta och menade att eleverna säger det de tror att 

läraren vill höra.51  

 

Den forskningsöversikt om demokratifostran som presenterats kan 

sammanfattas i några korta punkter. Ett öppet klassrumsklimat tycks ha positiva 

effekter på elevers demokratikunskaper. Hur demokratikunskaper ska 

utvärderas och mätas är föremål för kritisk debatt men i nuläget verkar 

faktafrågor med tonvikt mot en förståelse mot den representativa demokratins 

spelregler dominera. Pojkar från yrkesprogram är den grupp som är mest 

missnöjda med klassrumsklimatet och det är också dessa elever som de sämsta 

demokratikunskaperna. Respekt och moraliskt ansvarstagande för de andra i 

gruppen men också för den eller de som samtalet ytterst berör samt en 

betoning på konsensus är vad som framför allt särskiljer deliberativa samtal från 

andra typer av samtal. 

 

Det är dock inte bara när det gäller skolans demokratifostran som pojkar på 

yrkesprogram utmärker sig utan det gäller också när det handlar om hur man 

beter sig som elev i skolan. Det som utmärker dessa elevgruppers samvaro och 

relationer brukar av forskare benämnas motståndskultur och i nästa avsnitt 

kommer en översikt av den forskning som rör motståndskultur. 

2.2 Utbildningssociologi 

Utbildningssociologi är det samhällsvetenskapliga studiet av utbildningsvillkor 

där samband mellan social och kulturell bakgrund samt kön studeras. I ljuset av 

denna forskning blir mina misslyckade didaktiska val inför lektionerna med 

                                              
50 Hultin (2007),322. 

51 Larsson (2007). 
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plåtslagareleverna 1991 begripliga. Det handlar om skolkultur, motstånd och 

manlighetsdefinitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna göra 

relevanta didaktiska val. I följande avsnitt behandlas ett för studien centralt 

begrepp, motståndskultur och den forskning kring klass och kön som är av 

betydelse för studien. 

2.2.1 Motståndskultur 

En klassiker inom detta område är  sociologen Paul Willis studie som 

presenterades i ”Learning to labour” 1977.  De tolv arbetarklasspojkar i en 

pojkskola i ett industriområde i mellersta England, som Willis intervjuade och 

observerade utvecklade en egen motkultur mot den skola och den undervisning 

de utsattes för. Willis identifierade olika områden som är betydelsefulla 

ingredienser i killarnas tillvaro; viktigt är att bryta mot skolans regler, skämtet 

blir det sammanhållande kittet, sexism och rasism är andra inslag i motkulturen. 

 

Vad som  förenar killarna är deras syn på kroppsarbete som det som man 

förverkligar sig genom. ”Manuellt arbete förses med värde genom att det 

förknippas med den socialt överlägsna manligheten och intellektuellt arbete 

nedvärderas genom att associeras med den socialt underlägsna kvinnligheten”.52 

Motståndet riktas mot det som som killarna betraktar som teori och en 

intellektuell kultur. Willis använder begreppet genomskådande för att analysera 

killarnas beteende. Vad arbetarklasskillarna gör är att de genomskådar den 

officiella retoriken i den offentliga skolan, de vet att kvalifikationer och 

utbildning i sig inte skapar möjligheter till socialt avancemang. Det gör i stället 

ekonomins sug uppåt och då bara för en liten del av arbetarklassen. Killarna vet 

också att klass- och gruppintressen är skilda från de individuella intressena – 

någon av dem kan möjligen lyckas men inte hela gruppen. Killarna gör s a s ett 

övervägande, att skilja ut sig från gruppen och gå en osäker framtid till mötes 

som enskild individ eller att fortsätta vara medlem i en grupp, ett val som enligt 

Willis utfaller till gruppens fördel. Enligt Willis störs detta genomskådande av 

djupa, grundläggande och vilseledande uppdelningar mellan intellektuellt och 

manuellt arbete och mellan könen.  

 

Sociologen Mats Trondman har i sin forskning om svenska förhållanden 

kommit fram till i  princip samma sak som Willis. Arbetarklasskillarna skapar 

även här sin motkultur där de i skapandet av en gemensam gruppidentitet 
                                              
52 Willis (1981),31. 
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använder sig av andra parametrar än goda skolprestationer vilket de redan insett 

att de har små eller inga möjligheter alls att uppnå. Här handlar det om att med 

Trondmans ord sätta krokben för skolan och dess representanter med de mest 

snillrika upptåg samtidigt som man ska ha roligt när man gör det.53 För att 

gruppidentiteten ska finnas, för att killarna trots allt ska vara några krävs det att 

de befinner sig i skolan vilket får till följd att de faktiskt är i skolan och inte 

skolkar. Rent psykologiskt kan man se detta som ett exempel på att vi blir till 

genom andra, genom andra människor får vi bekräftelse på vilka vi är och att vi 

betyder något. Enligt Trondman har skolan misslyckats med att tilldela olika 

sociala gruppers och individers erfarenheter och kompetenser samma värde. 

Därför utvecklas bland grupper av elever motkulturer varvid arbetarklasskillars 

kanske är den mest provocerande och störande, åtminstone för deras lärare.  

 

”Det är ju vi som är negern” sa killen på verkstadslinjen i  religionsvetaren Boel 

Westerbergs undersökning och liksom hos Willis och Trondman ges uttryck för 

en känsla av att vara mindre värd, att inte duga, att i mötet med den 

dominerande kulturen vara en avvikare. Överlevnadsstrategin blir också här att 

utveckla ett motstånd mot att bete sig som den ambitiöse, skolsocialiserade 

medelklasseleven.54 Naturvetenskapseleverna ser sig själva som normala, de 

representerar huvudlinjen och har tagit sig till sin position genom hårt och 

mödosamt arbete. Yrkeslinjernas hus kallas aphuset och pojkarna som går där 

verkstadsnissar eller verkstadsnegrer. Eleverna på yrkesprogrammen definierar 

sig själva som en avvikande grupp och känner sig förtryckta av majoriteten. De 

uttrycker, till skillnad mot N-eleverna, en insikt i hur de strukturella skillnaderna 

får genomslag i skolarbete och i prestationer.55 

 

Är de slutsatser som Willis, Trondman och Westerberg kom fram till relevanta 

idag? De resultat som pedagogen Margreth Hill redovisar i sin forskning tyder 

på det.56 En majoritet av de 60 ungdomarna i studien har arbetarklassbakgrund 

och anser att utbildning är tämligen onödig, åtminstone den teoretiska 

utbildningen. I klassrummet upprättas olika sociala representationer i ett s k 

skolspel som Hill benämner instrumentell och nyttoaspekt. I skolspelet går man 

in i olika grupper där man känner sig trygg, där man hittar en position. Om man 

skulle vilja lämna sin roll som skoltrött för att börja studera på allvar måste man 

                                              
53 Trondman(1999),75. 

54 Boel Westerberg, Om kulturmöten i skolan, (Lund:Universitetsförlaget Dialogos AB, 1987), 173. 

55 Ibid.,174. 

56 Hill (1998). 
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identifiera sig med en ny grupp, plugghästarna vilka man visserligen beundrade 

men mest föraktade. I en annan studie visar Hill att det som ungdomarna lyfter 

fram som det som varit bra i skolan är de interaktiva situationerna, oftast samtal 

med flera aktiva deltagare och flervägskommunikation57 

 

Att göra motstånd mot framförallt kärnämneslärarnas lektionsprojekt kan ses 

som en del i ett identifikationsskapande som sker i en intrikat mix. Dels genom 

att identifiera sig  med karaktärsämnet och de förväntningar som ligger i det 

framtida yrket, dels genom en identifikationsprocess mot allt vad de teoretiska 

ämnena representerar.  I en etnografisk studie av manliga yrkeselevers 

identitetsskapande i relation till kärnämnena laborerar  Ronny Högberg, 

forskare i pedagogiskt arbete,  med motståndsbegreppet och lanserar istället 

begreppet motsträvighet.58 Enligt Högberg fungerar skolan som en social arena. 

Han visar hur pojkarna själva skapar sin identitet  med hjälp av en principiell 

hållning till kärnämnena som onyttiga och tråkiga. Det är angeläget att inte 

framstå som seriös och som en plugghäst samtidigt som det är viktigt att bli 

godkänd.  

 

Högberg finner framför allt två strategier som eleverna använder sig av för att 

stå ut med kärnämnena. Den ena strategin kallar han ”skitsnacket” och används 

som en frizon i skolarbetet och som en lågmäld olydnad mot läraren. För att 

lätta upp tillvaron ägnar sig eleverna åt socialt umgänge och privata samtal om 

framför allt bilar och tjejer under den tid som lärarna försöker genomföra sina 

planerade lektioner. Snacket om tjejer och att hänvisa till sig själv som 

heterosexuell samt ett avstånd till homosexualitet är vanliga teman i killarnas 

samtal. Den andra strategin är att se till att man har roligt och få sig ett skratt. 

De tramsar och det pågår en ständig dragkamp mellan lärare och elever, dock 

på en form av lågintensiv nivå och utan öppna konfrontationer. Högberg menar 

att elevernas sätt att sällan missa en chans att berätta att de inte tar så allvarligt 

på kärnämnena, att ständigt lyfta fram skitsnacket och skämtandet som 

nödvändigt för att stå ut med de meningslösa och tråkiga kärnämnena fungerar 

som en viktig identitetsmarkör. Det kommande yrket som byggnads- och 

anläggningsarbetare blir den norm som de utgår ifrån och den princip utifrån 

vilken de värderar olika ämnen.   

 

                                              
57 Margret Hill, ”Coola killar pluggar inte” i Utbildningsvägen – vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och 

försörjning, red. Jonas Olofsson, (Stockholm, SNS förlag, 2007), 158 - 172 . 

58 Högberg (2009). 
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Den motsträvighet som pojkarna uppvisar och som blir ett sätt att markera sin 

identitet som byggelev kan också ses som en stark begränsning av den 

kunskaps- och identitetsutveckling som skulle kunna ske under gymnasietiden. 

Gruppnormerna är så starka att de pojkar som går ett yrkesprogram och skulle 

vilja ta sig an kärnämnesstudierna på ett mera seriöst sätt förmodligen skulle få 

stora problem i sin relation till de övriga i klassen. Detsamma gäller för de 

pojkar som inte känner sig bekväma med den skämtsamma och grabbiga 

jargongen utan skulle vilja ha en annan ton i samvaron.  

 

En liknande bild ges av pedagogen Stig-Börje Asplund som också fokuserar på 

identitetsskapande. I litteratursamtal konstruerar pojkarna en gemenskap,  

markerar sina positioner och bekräftar de bilder de har av varandra. En speciell 

jargong utvecklas där man tar avstånd från det avvikande och annorlunda.  Den 

potential till gränsöverskridande och kritiska frågor som samtalen skulle kunna 

innebära tas inte tillvara. Men likaväl som att lyfta fram en bild av skapandet av 

en manlig gemenskap med tydliga gränser för vad som är tillåtet och inte i 

samtalen kan man lyfta fram en bild av elever som hjälps åt att få grepp om 

texterna, markerar en vilja att förstå vad texterna kommunicerar till dem och 

som engagerat utför en uppgift som de blivit ålagda.59  Samma tydliga mönster 

för vad som är tillåtet och inte problematiseras av Rebecka Lennartsson som 

menar att  den snäva normen för maskulinitet sätter stränga gränser för vad en 

ung man på yrkesprogram tillåts göra och därmed begränsas möjligheterna att 

utveckla intressen, förmågor och i slutänden en begränsning av livet.60 

 

Genom att utveckla en motståndskultur visar unga män från arbetarklassen sitt 

missnöje med den undervisning i framför allt kärnämnen som skolan erbjuder. 

En undervisning som man motvilligt accepterar men på olika sätt obstruerar 

mot. I detta ligger en uppdelning av världen i teori/praktik,  intellektuellt/ 

fysiskt arbete där det praktiska och fysiska är kopplat till det kommande yrket 

yrket men även till manlighet. Fokus har hittills legat på ett klassmässigt 

perspektiv men som etnologen Rebecka Lennartsson m fl visar har 

motståndskulturen också en genusaspekt. Det är pojkar på yrkesprogram som 

uppvisar detta beteende, inte flickorna.  

 

                                              
57 Stig-Börje Asplund, Läsning som identitetsskapande handling. Gemenskapande och utbrytningsförsök i 

fordonspojkars litteratursamtal, (Karlstad:Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogiskt arbete, Karlstad University 

Studies 2010:4, 2010). 

60 Rebecka Lennartsson, ”Snus under läppen och en massa snuskprat. Maskulinitetsskapande på 
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2.2.2 Manlighetsdefinitioner i ett skolperspektiv 

Under de senaste åren har ett flertal rapporter om svenska elevers försämrade 

resultat vid internationella jämförelser men också hur flickor får allt bättre betyg 

i jämförelse med killar presenterats. En debatt om killarna som skolans 

förlorare har vuxit fram och inte sällan har skolans s k feminisering lyfts fram 

som en förklaring till varför pojkar misslyckas i skolan.61 Bland de sex 

gymnasieprogram som hade sämst betygsmedelvärde 2009 återfanns bygg-, el-, 

energi-, fordons- samt industriprogrammet.62 Det är ingen tvekan om att det är 

pojkar från yrkesprogram som lämnar skolan med de sämsta betygen. 

 

Ett sätt att problematisera denna debatt är att som  pedagogerna Marie 

Nordberg och Tomas Saar studera fenomenet i ljuset av de 

manlighetsdefinitioner som understöds och dominerar i samhället.63 Med hjälp 

av svensk och internationell forskning visar de hur de förväntningar som riktas 

mot pojkar, som att ta plats, vara cool, utöva auktoritet och inte underordna sig 

andra krockar med de förväntningar som ställs på en elev, att acceptera skolans 

krav på disciplin och underordning. Positionen ”pojke” är alltså inte alltid 

förenlig med positionen ”elev”.  

 

Alla pojkar misslyckas inte i skolan, vissa pojkar presterar lika bra som flickorna 

och har gjort så hela tiden. Pojkar med högutbildade föräldrar söker sig till 

teoretiska program där maskulinitetspraktiken skiljer sig från den som 

dominerar bland pojkarna på yrkesprogrammen.64  Sociologen Ann-Sofie Kalat 

visar att pojkar på naturvetenskapligt program gick in i någon form av 

förhandling för att få en ändring till stånd när de var missnöjda med lärare eller 

skolans verksamhet. Att utveckla en motkultur på det sätt som Willis pojkar 

gjorde var inte aktuellt. Att vara pojke och gå på natur knöts primärt till 

hjärnkapacitet till skillnad mot hur de beskrev pojkar på fordonsprogrammet 

som associerades till kropp, arbetarklass, praktiskt orienterade kunskaper samt 

till dumhet. I tanken skapades också en överordning där dessa pojkar på natur 

via sitt utbildningsval och sin intelligens var överordnade killarna på 

fordonsprogrammet. De mönster vad gäller manlighetsdefinition och dess 

                                              
61 Daniel Poohl, red.,Pojkar- skolans förlorare? Kritisk utbildningstidskrift nr 120,4(Stockholm, KRUT, 2005), 

12. 

62 Uppgift från Skolverkets hemsida, databasen Siris, resultat, betyg. 

63 Marie Nordberg och Tomas Saar, ”Moralisk panik ersätter kulturanalys” i Pojkar-skolans förlorare?, red. 

Daniel Poohl,  Kritisk utbildningstidskrift nr 120, 4(Stockholm: KRUT,2005). 

64 Anne-Sofie Kalat, ”Läxläsning, provplugg och social status – vad gör elitens söner i skolan?” i Maskulinitet på 

schemat, red. Marie Nordberg, (Stockholm:Liber, 2008). 
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samband med klassbakgrund som Willis fann i mitten av 1970-talet verkar i 

ljuset av denna forskning stabila över tid.   

 

På vilket sätt är skolan medskapare till problemen och i vilken mån finns 

problemen utanför skolan? Robert W. Connell använder uttrycket 

maskulinitetsskapande praktiker när det handlar om skolan som agent i 

görandet av maskulinitet.65  Enligt Connell bör man skilja på de olika 

maskuliniteter som skapas i skolan. Vissa killar presterar betygsmässiga 

toppresultat och här finns ett tydligt samband med social bakgrund. Precis som 

hos Kalat handlar maskulinitetspraktiken om att ställa upp på lärarnas och 

skolans projekt och prestera i enlighet med de krav som ställs. Andra grupper 

av killar uppvisar ett helt annat beteende. Att visa att man inte ställer upp på 

skolans krav utan att istället obstruera, strunta i att ta med sig pennor, 

läromedel, komma för sent, skolka blir alltså en form av identitetsskapande för 

vissa unga killar.  ”Vi ska inte bli några jävla akademiker, vi ska bli plåtslagare” 

säger Samuel som aldrig skulle kunna ha med sig ett pennfack till en lektion. 

Han är ju ingen tönt.66  

 

Att undvika det som har samband med femininitet innebär bl a att inte vilja 

skriva långa texter, motivera eller utförligt redogöra för sina tankar och 

synpunkter. Att prata är något som tjejer ägnar sig åt, killar gör saker istället. En 

skola där kommunikation, lyssnande, respekt för olikhet och mångfald, 

kompromiss och samtal betonas tenderar därför att befinna sig på 

kollisionskurs med den manlighetsdefinition som dominerar bland pojkar på 

yrkesprogrammen. I ljuset av detta framstår de resultat som uppkommer i 

attityd- och värderingsundersökningarna som en självklar del i den identitet 

som erövrats av killarna på yrkesprogram. Att vara intresserad av samhällsfrågor 

och politik och på så sätt vara en ambitiös samhällskunskapselev ryms inte 

inom definitionen av hur man ska vara. Att göra lärarna till lags och vara en 

”duktig” elev som är med och planerar undervisningens innehåll och form ingår 

inte heller i den identiteten. Motkulturen bygger just på att man är mot – allt 

som kan höra hemma inom ramen för en välanpassad elev och till detta hör att 

vara intresserad, att ge uttryck för att man vill delta enligt de spelregler som 

definierats av majoritetskulturen. Intresserad kan man endast vara av de ämnen 

som utgör yrkesprogrammets karaktär t ex el-. bygg- eller fordonsämnen. Det 

                                              
65 Robert W. Connell, ”Att undervisa pojkar” i Manlighet i fokus, red. Marie Nordberg, (Stockholm: Liber, 
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var bl a för att slippa ämnen som samhällskunskap som man valde ett 

yrkesprogram. Dock spelar ointresse för samhällskunskap en liten roll när det 

gäller val av gymnasieprogram. Betydligt viktigare är utbildningsnivån hos 

elevens föräldrar. 

2.2.3 Utbildningssystemets roll för reproduktion och socialisation 

Elevers skolkarriär och fortsatta studieväg hänger samman med föräldrarnas 

utbildning och yrke.  Elevers val av studieväg sker inte slumpmässigt och den 

omfattande forskning som finns om elevers val av studieväg, både till gymnasiet 

och högskolan kan sammanfattas i begreppet social snedrekrytering.67 

Tjänstemannabarnen är socialiserade in i en kultur där t ex språket tillmäts en 

stor betydelse, både det talade och det skrivna. Den syn på utbildning som finns 

i hemmet och som innebär antingen att universitetsutbildning är ett självklart 

val på vägen mot framtidens yrke eller en skepticism till nyttan av en sådan har 

också betydelse för ungdomars val av studieväg.68 Lärarna själva har via sin 

utbildning fått tillgång till ett språk och en kultur som gör att de har lättare att 

identifiera sig med vissa av sina elever än andra. Sociologen Pierre Bourdieu ser 

skolan som en plats att ackumulera och  tillägna sig kulturellt kapital som kan 

vara av betydelse för en individs framgång i livet, både arbetsliv och socialt liv.69 

Eftersom allt fler läser allt längre ”devalveras” titlar och status och skolan 

tvingas att förfina sina sorteringsmekanismer vilket innebär att elever tvingas 

göra alltfler val allt tidigare. Misslyckanden i skolan framstår och upplevs som 

ett personligt misslyckande och det som tidigare var en klassfråga har nu blivit 

en personlig angelägenhet.70  Pedagogen Donald Broady är mycket tydlig på 

den punkten när han hävdar att skolan lär dem som inte lyckas att det är deras 

eget fel. ”Att inte duga är kanske den mest genomgripande lärdomen som dessa 

elever bär med sig från skolan. Medan andra fått lära sig att de tillhör den sort 

som är berättigad till makt och inflytande.”71 

 

                                              
67 Mikael Palme, Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-

2008, (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: 2008). 

Donald Broady, Välfärd och skola: antologi från Kommittén Välfärdsbokslut (Stockholm, Fritzes offentliga 

publikationer, 2000). 

68 Göran Arhne, Christine Roman och Mats Franzén, Det sociala landskapet, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 

2003), 180 – 185. 

69 Donald Broady, red., Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi, (Stockholm: UHÄ, FoU-enheten, 

1985) 

70 Mats Trondman och Nihad Bunar, Varken ung eller vuxen, (Stockholm:Atlas, 2001),144. 

71 Donald Broady, Den dolda läroplanen, (Lund: Symposium, 1985), 18. 
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I och med att skolan delar upp eleverna i två grupper, teoretiska respektive 

yrkesprogram, så görs inom skolans ram en klassmässigt grundad uppdelning av 

eleverna. 72 Denna uppdelning sker ofta också rent fysiskt då 

undervisningslokalerna för de olika programmen  hålls åtskilda så att eleverna 

befinner sig under samma tak men i helt olika delar av skolan.  

 

Man kan se utbildningssystemet som en del i en maktutövande apparat där 

själva huvuduppgiften blir att reproducera samhällsordningen. Sociologen 

Anders Persson identifierar fem olika aspekter av maktutövningen i skolan: 

människoförflyttande, kunskapsdefinierande, tidsorganiserande, människo-

definierande och människoförändrande makt.  Med hjälp av dessa aspekter blir 

yrkeselevers brist på motivation för kärnämnen förståeligt. De problem som 

uppstår i skolan t ex brist på motivation, skolk, konflikter och mobbing 

omvandlas till individuella problem hos den enskilde eleven men Persson 

menar att de istället är en följd av klasskulturella skillnader. För att komma till 

rätta med motivations- och engagemangsproblemet räcker det inte med att 

förändra undervisningens former utan det krävs en förändring av 

undervisningsinnehållet. Först då undervisningen får en mening för eleverna, 

svarar mot ett behov hos dem kommer de att samtycka till att bli utbildade och 

upphöra med sitt aktiva eller passiva motstånd.73  

 

Det utbildningssociologiska fältet har visat sig innehålla flera intressanta delar 

med bäring på min studie. Det identitetsskapande som sker framför allt under 

kärnämneslektioner karaktäriseras som ett lågintensivt motstånd mot lärarnas 

lektionsprojekt. Motståndet tar sig uttryck i skämt, skitsnack och en ovilja mot 

att bete sig seriöst och göra det läraren planerat att man ska göra. Med en 

uppdelning av världen i teori/praktik, intellektuellt/fysiskt arbete, manligt / 

kvinnligt  har pojkarna placerat sig i motsatt ringhörna till sina kvinnliga lärare i 

kärnämnena. Med en kombination av klass- och genusperspektiv ges en 

möjlighet att förstå och analysera den motståndskultur som dominerar bland 

eleverna vid undervisning i kärnämnen. Begreppet motståndskultur är ett 

centralt begrepp som kommer att användas vid analysen av studiens resultat. I 

nästa kapitel sker en genomgång av övriga centrala begrepp som är av betydelse 

för studien. 

                                              
72 Clas-Uno Frykholm och Ragnhild Nitzler, Blå dunster – korn av sanning, en studie av gymnasieskolans 

undervisning om arbetslivet, (Umeå:Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1989), 86. 

73 Anders Persson, Skola och makt ,(Eslöv:Carlssons, 1994). 
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3. Centrala begrepp 

Studien  handlar om deliberativt arrangerad undervisnings betydelse för elevers 

intresse för politik och samhällsfrågor och några begrepp framstår som centrala, 

deliberativt arrangerad undervisning, politik och samhällsfrågor. Jag börjar med att 

härleda deliberativt arrangerad undervisning från dess tankemässiga ursprung 

för att sedan övergå till en definition av begreppet. Då begreppet är centralt för 

studien har jag valt att redogöra för hur lärargruppen tillsammans arbetade fram 

en definition av begreppet under denna rubrik.  

 

Kring millennieskiftet 2000 dyker begreppen deliberativ demokrati, deliberativ 

pedagogik samt deliberativa samtal  upp på den pedagogiska arenan i Sverige. 

Pedagogen Niclas Rönnström ger en bild av hur en orientering mot 

kommunikation skett  vilket inspirerat forskning inom ett flertal områden: en 

samhällsteoretisk orientering med relevans för förståelsen av pedagogisk 

praktik, en demokratiteoretisk orientering som inspirerat till idéer för 

pedagogisk deliberation och lärandeforskning som fått sitt uttryck i 

sociokulturell forskning.74 Demokratiutredningen, Utbildningsdepartementets 

och Skolverkets satsning på ett värdegrundsår, nya kursplaner för grundskolan 

och gymnasieskolan år 2000 samt Skolverkets stora undersökning ”Ung i 

demokratin” kan även det ses som ett uttryck för ett ökat intresse för demokrati 

och kommunikation i samhälle och skola.75 I texterna betonas kommunikation, 

samtal och argumentation i undervisningen för att på så sätt både stärka 

demokratisk kompetens och ämneskunskaper hos eleverna. Enligt Englund får 

eleverna med deliberativa samtal möjligheter att pröva på och utveckla sättet att 

kommunicera vilket i sin tur utgör grundvalen för politiskt deltagande. Samtalen 

anses också ha den effekten att en tolerans med den konkrete andre växer fram 

då deltagarna i samtalen förväntas lyssna och ta till sig de andras argument.76 

Det är tydligt att det deliberativa demokratibegreppet och det deliberativa  

samtalets effekter på lärandet har fått ett genomslag i den svenska 

skolbyråkratin samt även i den pedagogiska teoribildningen men man kan inte 

se ett lika tydligt genomslag i den pedagogiska praktiken. 

                                              
74 Niklas Rönnström, Kommunikativ naturalism. Om den pedagogiska kommunikationens villkor, (Stockholm, HLS 

förlag, Studies in educational sciences 91, 2006), 17. 

75 Tomas Englund, Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar ( 

Stockholm: Skolverket, 2000). Demokratiutredningen, En uthållig demokrati: politik för folkstyrelse på 2000-talet: 

Demokratiutredningens betänkande (Stockholm, Fritzes offentliga publikationer, 2000), Anne Palmér, Samspel 

och  solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan, (Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala universitet 74, 2008).Larsson (2007), Eriksson (2006). 

76 Englund (2000), 7. 
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3.1 Deliberation och deliberativ demokrati 

Rune Premfors och Klas Roth härleder begreppet tillbaka till Aristoteles som 

enligt dem menade att deliberation är nödvändig då ”vi inte vet vad som är det 

förnuftigaste beslutet men när det likväl går att resonera om saken”.77  Fritzell 

beskriver deliberation som att  ”ömsesidigt ge och ta goda skäl för och emot i 

ett samtal om något som berör alla deltagare”.78  Deliberation är starkt kopplad 

till demokratibegreppet  där den deliberativa demokratins grundidé är att 

beslutsfattandet bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående 

parter. 79 Begreppet har utvecklats inom en statsvetenskaplig tanketradition och 

man kan se det deliberativa idealet hos Jean-Jaques Rousseau, John  Stuart Mill 

men även hos John Dewey som förde fram tanken om nödvändigheten av 

kommunikation i utbildningssammanhang och då i synnerhet genom 

deliberativa samtal.80  I pedagogiska sammanhang kan deliberation enligt Gill 

Croona innebära en praktik som bejakar och utmanar och därmed också skapar 

kreativitet och legitimerar pluralism.81 Englund ser deliberation och deliberativa 

samtal som en pedagogisk idé för skolan som institution för att utveckla ett 

deliberativt förhållningssätt hos medborgarna. Genom att i deliberativa samtal 

ta sin utgångspunkt i samhällets offentliga samtal ges enligt Englund elever 

möjlighet att utveckla sina kommunikativa rättigheter.82 

 

Rönnström menar att man idag kan se Jürgen Habermas som den som för 

Deweys syn på kommunikation vidare med sin samhällsteori om 

kommunikativt handlade där samhällen ses som meningsfullt strukturerade och 

till stor del kommunikativt konstituerade livsvärldar.83 I nutida mångkulturella 

och pluralistiska samhällen har den traditionella representativa demokratin 

spelat ut sin roll och Habermas ser deliberativ demokrati som en möjlig väg att 

få fler människor att känna sig delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen. I 

kvalificerade samtal ges moraliska, politiska och förnuftiga argument för att 

beslut som alla kan ställa sig bakom kan fattas. 84  Vad som är utmärkande för 

                                              
77 Rune Premfors och Klas Roth, red., Deliberativ demokrati, (Lund: Studentlitteratur, 2004), 9. 

78 Christer Fritzell, ”Demokratisk kompetens – några steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell” i 

Utbildning&demokrati vol 12, 3 (2003),  20. 

79 Englund (2000),5. 

80 Fritzell (2003), 10. 

81 Croona(2003), 194. 

82 Englund (2007),155. 

83 Rönnström (2006),13. 

84 Jürgen Habermas,Kommunikativt handlande: texter om språk, rationalitet och samhälle, (Göteborg: Daidalos, 

1996). 
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de deliberativa samtalen är att alla får en röst och blir lyssnade till. Habermas 

kallar sitt alternativ en diskursteoretisk deliberativ demokratimodell och avser 

med detta ett styrelseskick där medborgarna styr sig själva genom deltagande i 

rättsligt institutionaliserade lagstiftningsprocesser.85 Andra som varit tongivande 

i utvecklandet av den deliberativa demokratiteorin är Amy Gutman som 

tillsammans med  Dennis Thompson också visat på de möjligheter som denna 

rymmer för utvecklingen av kvaliteten på undervisning. 86  

3.1.1 Kommunikation 

För pedagogen Dewey var det via kommunikation som människors görs 

delaktiga i det gemensamma. ”Det är inte bara så att samhället fortlever genom 

kommunikation – utan man kan mycket väl säga att det existerar i överföring 

och i kommunikation”. 87 Att kommunicera med sin omgivning innebar för 

Dewey att man får ta del av vad andra tänkt och känt och man påverkas på ett 

eller annat sätt av detta. Enligt Deweys pedagogiska credo måste skolan 

representera livet som det levs för närvarande, inte som något vars värde anses 

ligga i en avlägsen framtid. Utbildning är enligt honom en levnadsprocess och 

inte en förberedelse för kommande liv.88 Han menade att det finns en ständig 

risk att den formella undervisningens material endast blir ett lärostoff för skolan 

och inte har någon kontakt med den erfarenhet som eleven har med sig till 

skolan. Skolan måste innebära en framåtskridande verksamhet som eleven är 

intresserad av för dess egen skull. Pedagogen Gert Biesta menar att det är 

kommunikationsprocessen – en process av deltagande i en gemensam aktivitet 

som är den centrala idéen i Deweys utbildningsfilosofi.89 Genom att lyfta fram 

kommunikation som själva hjärtat i både utbildningsteorin och 

utbildningspraktiken menar Biesta att det fokus  på slutprodukter som annars 

brukar dominera bland sådana praktiker förflyttas. Här finns enlig honom en 

möjlighet att komma i kontakt med mänskliga praktiker istället för med dess 

slutprodukt. Om man ser lärande som något som äger rum i och genom 

deltagande och kommunikation förändras den lärandes roll till att bli en 

meningsskapare istället för att vara en meningsmottagare. Biesta använder 

                                              
85 Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård, Habermas politiska teori, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 143. 

86 Amy Gutman and Dennis Thompson, Why deliberative demokracy?, (Princeton, N.J.: Princeton University 

Press, cop. 2004 ). Amy Gutman, Democratic education,  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999). 

87 John Dewey, Demokrati och utbildning, (Göteborg, Daidalos AB, 1999), 38. 

88 John Dewey , Individ, skola och samhälle, (Stockholm: Natur och kultur, 1980), 42. 

89 Gert Biesta, ”Den kommunikativa vändningen I Deweys Demokrati och utbildning” i Utbildning som 

kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet, red.Tomas Englund, (Göteborg: Daidalos, 2007), 45. 
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Deweys ord att ”de studerande kan bli involverade i utbildning snarare än i 

praktisk träning” vilket skulle innebära att utbildning inte enbart kan vara en 

reproduktiv process utan den lärande tillerkänns mening och insikt.90 När det 

gäller det demokratifostrande perspektivet ser Dewey skolor och klassrum som 

en speciell miljö för lärande i och om demokrati och Larsson tolkar detta som  

att dialog/ kommunikation är helt avgörande för att utveckla en känsla av 

ansvar för det gemensamma och för att fördjupa demokratin.91  

 

Filosofen och socialpsykologen  George Herbert Mead  menade att både 

språket och identiteten bildades i interaktion med andra i relation till det sociala 

sammanhanget.92 Pedagogen Moira von Wright behandlar i sin avhandling de 

delar av Meads teoribildning som hon valt att kalla det relationella 

perspektivet.93 Utifrån detta synsätt utvecklas enligt von Wright vår förmåga till 

reflexivt tänkande och självreflexivitet genom att vi deltar i sociala 

samspelsprocesser. Perspektivtagandet som kan ske i samtal, i socialt samspel är 

viktigt för att kunna utveckla ett enhetligt själv. Vår identitet konstrueras genom 

social interaktion, den är intersubjektivt konstituerad.94 I den sociala 

interaktionsprocessen kan människor få perspektiv på sig själva och bli 

medvetna om sig själva. Kommunikation och mellanmänskligt samspel är enligt 

von Wrights tolkning av Mead nödvändigt för att människor ska kunna 

formulera en egen aktiv subjektivitet dvs. en identitet som någon särskild, ett 

själv och därmed ta denna subjektivitet i besittning. Situationer där vi möter 

motstånd, där våra vanor utmanas utvecklar vår reflexiva medvetenhet och i 

vårt eget tänkande sammanför vi andra människors perspektiv. Det begrepp 

som Mead använde för detta var  den generaliserade andre. Centralt är att vi 

kan införliva andras perspektiv/handlingar med vårt eget.  

 

Enligt von Wright har den lyckade pedagogiken sin utgångspunkt i att 

människor är sociala och undervisning handlar om möten mellan människor, 

mellan mänskliga erfarenheter, tankar, kunskaper, förhoppningar och 

färdigheter.95 Von Wright tolkar Mead som att människan längtar efter att ingå i 

sociala relationer och undervisningssituationen  kan ses som en relation där 

                                              
90 Ibid. 47-48 

91 Larsson (2007), 33-36 

92George Herbert Mead, Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk synpunkt, 

(Lund,Argos,1934/1976). 

93 Moira von Wright, Vad eller vem?, (Göteborg:Daidalos,2000). 

94 Ibid. 

95 Ibid. 
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deltagarna skapar mening, även de passiva. Behovet att bli sedd kan som 

relationellt fenomen förstås som en önskan om delaktighet. Undervisningens 

form och innehåll hänger samman och enligt von Wright kan man inte  

använda sig av en form t ex deliberativa samtal och utan att problematisera 

innehållsfrågan tro att man bedriver demokratifostran. Hon menar att det är 

viktigt att i undervisning skapa situationer där befintliga roller/perspektiv 

utmanas och låta eleverna möta nya intryck. Moralfostran sker genom att man 

intar  ett reflexivt förhållningssätt till innehållet och det är innehållet som är det 

avgörande.96 

3.2 Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal 

I Sverige är det framför allt pedagogerna Tomas Englund, Klas Roth och 

Christer Fritzell som utvecklat idéer för hur den deliberativa teorin kan 

användas i pedagogiska sammanhang. Enligt dem är deliberativ pedagogik är en 

väg att uppnå skolans mål, både de rent kunskapsmässig men också 

värdegrundsmålen. Rönnström tolkar Englund, Roth och Fritzell som att 

genom deltagande i deliberativ kommunikation gynnas kvalificerat lärande, 

fostran till demokratiska medborgare och dessutom en demokratiskt hållbar syn 

på skolkunskap och undervisning.97  

 

Englund använder begreppet omdömesbildning vilken primärt är riktad mot 

moraliska och politiska dimensioner som kan betecknas med värdering, 

ställningstagande och beslutsfattande på grundval av kunskapsbildning.98 Det är 

med deliberativ kommunikation som denna omdömesbildning har möjlighet att 

utvecklas. Genom deliberativa samtal utvecklas vars och ens reflexiva förmåga  

där ”självet” nyanseras eftersom man i samtalet tar den andres perspektiv och 

på så sätt nyanseras det egna omdömet.99 

 

Englund anger följande fem karakteristika i deliberativa samtal/deliberativ 

kommunikation:  

Deliberativa samtal innebär samtal  

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

                                              
96 Moira von Wright, ”Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter. G 

M Mead om undervisning och lärande” i Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet, red. 

Tomas Englund, (Göteborg: Daidalos, 2007), 81-96. 

97 Rönnström (2006),262. 

98 Englund (2007), 11. 

99 Ibid., 7. 
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b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det 

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

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.100 

 

Grundtankarna i det deliberativa samtalet är enligt Englund att blottlägga 

skillnader i synsätt och uppfattningar samt att rationella argument för de olika 

uppfattningarna läggs fram. Den relationella utgångspunkten är respekten för 

den konkreta andra dock med ett frågetecken kring om alla slags synpunkter, 

även anti-demokratiska och kränkande kan respekteras i ett deliberativt 

samtal.101 I samtalen är lärarens roll central vad gäller ledning, makt, kontroll 

och ansvar men Englund lyfter också fram möjligheten till deliberativa samtal 

utan direkt lärarledning dvs. eleverna för argumentativa samtal utan närvaro av 

läraren. 

 

Roth menar att en deliberativ pedagogik formulerar förutsättningarna för och 

analyserar konsekvenserna av deliberativa samtal.102 Den ger uttryck för en syn 

på demokratisk fostran som något mer än endast ett förmedlande och 

tillägnande av neutrala kunskaper. Det är också något mer än den sociala 

träning i demokratiska beslutsprocesser som klassråd och elevråd ger. Samtalen 

ses som en värderingsprocedur där elever kan lära sig värdera kunskap, värden 

och handlingsnormer holistiskt till skillnad mot de möjligheter som ges i den 

samtalspraktik med instruktioner och reproducerande kunskaper som 

dominerar i den nationellt utformade kunskapsskolan. Roths bidrag till 

kunskapsområdet handlar framför allt om att utveckla idéer för en teori om hur 

man kan utbilda deliberativt demokratiska medborgare i mångkulturella 

samhällen.103 

 

                                              
100 Ibid.,62 

101 Ibid., 158. 

102 Klas Roth, ”Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal som värderingsprocedur” i Deliberativ demokrati,  

red. Rune Premfors & Klas Roth, (Lund: Studentlitteratur, 2004), 77. 

103 Klas Roth, Democracy, education and citizenship. Towards a theory on the education of deliberative citizens, 

(Stockholm, Stockholm Institute of Education Press, Studies in Educational Sciences 32, 2000), 1. 
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Om Englunds fokus framför allt finns i skolans politiska roll i samhället, Roths 

hos de deliberativa medborgarna så finns Fritzells i det deliberativa lärandet. 

Genom att utgå från deliberation och se detta som en möjlighet att utveckla den 

pedagogiska praktiken så att undervisningen  bidrar till ett demokratiskt lärande 

formulerar  Fritzell vad han kallar en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell 

Till skillnad mot den politiska deliberationen vars mål är att komma till beslut är 

den pedagogiska deliberationen fokuserad mot att åstadkomma lärande. Det 

deliberativa lärandet formuleras som ”de aktiviteter i vilka människor i samtal 

kritiskt prövar och fördjupar sina kulturella övertygelser så att man uppfattar sig 

ha goda grunder att se det egna kunnandet som bättre nu än tidigare”104  Vad 

som ytterst karaktäriserar pedagogisk deliberation är ett kvalificerat 

kunskapsbildande samtal i vilket idealiskt sett  alla har röst, alla får delta, alla 

kan delta, alla vill delta, alla kan lära. En slutsats Fritzell drar av detta är att 

deliberativa samtal blir något som inte kan begränsas till ett särskilt innehåll, till 

speciella ämnen eller miljöer utan blir en grundläggande kvalitet i den centrala 

verksamheten i skolan.105  

3.2.1 Deliberativa samtal i skolan – finns de? 

Trots den tonvikt på samtal och kommunikation som man under de senaste 

åren har kunnat se både i pedagogisk teoribildning och statliga utredningar 

verkar de deliberativa samtalen lysa med sin frånvaro i landets klassrum.106  

Larsson  valde interjvu som metod då han inte ansåg  det möjligt att genom 

observationer få ett tillräckligt underlag för att besvara sina frågeställningar.107   

Statsvetaren Anders Fredriksson anser att trots att deliberativa samtal så 

kraftfullt lyfts fram som en möjlighet för skolan finns inga beskrivningar eller 

exempel på pedagogisk praktik där metoden används, inte heller några idéer 

kring den didaktiska frågan Hur.108  Englund menar att samtal kan utformas på 

många olika sätt och är tveksam till att utsätta elever och lärare för experiment 

för att empiriskt försöka testa effekter av deliberativa samtal. Värdet av idéen 

med att försöka bedriva deliberativa samtal handlar istället om 

klassrumserfarenheter på längre sikt och utveckling av lärarprofessionalism.109 

De flesta bidrag till kunskapsutveckling inom området deliberativ demokrati, 

                                              
104 Fritzell (2003), 24. 

105 Ibid.,9-39. 

106 Englund (2007), Roth (2004), Liljestrand (2002), Larsson (2007), Fritzell (2003), Skolverket (2003). 

107 Larsson (2007),79. 
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109 Tomas Englund, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 13,3 (2008). 
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deliberativ pedagogik samt deliberativa samtal rör sig på ett teoretiskt plan och 

för den lärare som söker en beskrivning hur man rent didaktiskt kan gå till väga 

finns inte mycket att hämta. Statsvetaren Curt Räftegård använder uttrycket en 

kommunikativt demokratisk pratsituation vilken kännetecknas av en öppen, 

jämlik och ansvarig dialog. Han formulerar vad han kallar handlingsråd så att 

den pratsituation som arrangeras uppfyller kraven på en kommunikativt 

demokratisk pratsituation. Handlingsråden är tolv till antalet och är inriktade på 

betingelser för pratande och kan fungera som råd för den som praktiskt vill 

arrangera en demokratisk pratsituation.110 Ur ett didaktisk perspektiv kan dessa 

regelanspråk ses som en hjälp för  lärare att arrangera  samtal med deliberativa 

kvaliteter och svarar mot den didaktiska frågan Hur. 

3.3 Deliberativt arrangerad undervisning 

Med utgångspunkt i Englund, Roth och Fritzells resonemang om deliberativa 

samtal som ett förhållningssätt i undervisningen men även en grundläggande 

kvalitet påbörjade jag och de tre samhällskunskapslärarna i studien en 

diskussion om hur den deliberativt arrangerade undervisningen skulle kunna 

gestalta sig. Hur erövrar man ett deliberativt förhållningssätt alternativt uppnår 

en grundläggande kvalitet? 

 

Det är här som man rent didaktiskt skulle kunna betrakta deliberativa samtal 

som en metod vilken regelbundet kan användas i undervisningen för att ett 

deliberativt förhållningssätt ska kunna utvecklas hos eleverna. Jag menar att 

man i den pedagogiska verksamheten kan använda deliberativa samtal som en 

metod genom att konsekvent införa moment i undervisningen  där eleverna 

återkommande får möjlighet att föra deliberativa samtal. Att erövra ett 

deliberativt förhållningssätt eller uppnå en grundläggande kvalitet kräver 

genomtänkta didaktiska val och är något som växer fram. Genom deliberativt 

arrangerad undervisning ges elever en möjlighet att erövra ett deliberativt 

förhållningssätt.  

 

Definitionen av den deliberativt arrangerade undervisningen som iscensätts i 

studien blev resultatet av en terminslång process där en lärargrupp bestående av 

tre lärare tillsammans med mig arbetade sig fram till en konkret beskrivning av 

vad som skulle karaktärisera den deliberativt arrangerade undervisningen som 

                                              
110 Curt Räftegård, Pratet som demokratiskt verktyg. Om möjligheten till en kommunikativ demokrati, (Göteborg: 
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de senare skulle bedriva. Lärarna  hade anmält sitt intresse till att delta i ett  

utvecklingsprojekt med syfte att utveckla didaktiska metoder för 

undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram. En förutsättning för 

projektet var att undervisningsgruppernas storlek inte skulle överstiga tjugo 

elever. Ramfaktorn klasstorlek är i detta avseende avgörande för möjligheten att 

genomföra deliberativt arrangerad undervisning. Lärarna är kvinnor, i åldrarna  

30-40 år med liten erfarenhet av undervisning på yrkesprogram. 

 

Utifrån litteraturstudier som behandlade deliberativ pedagogik och deliberativa 

samtal, experimentsamtal i andra elevgrupper än de som skulle ingå i studien 

och regelbundna diskussioner enades lärarna slutligen om regler för de samtal 

som skulle bedrivas inom ramen för den deliberativt arrangerade 

undervisningen samt hur dessa regler skulle presenteras för eleverna. Här utgick 

lärarna från Räftegårds tolv handlingsregler om betingelser för en 

kommunikativt demokratisk pratsituation.111 Dessa tolv handlingsregler bröts 

ned till sex regler som sedan formulerades i punktform med ett språk som 

skulle fungera i elevgrupperna. De sex reglerna blev vad lärarna ansåg  kan 

krävas för att undervisningen ska leva upp till deliberativa kvaliteter. Kravet på 

att nå fram till beslut är i denna definition betydligt nedtonad och fokus ligger 

på respekten för varandra och allas möjligheter att komma till tals. 

 

Den deliberativt arrangerad undervisningen fick namnet veckans spaning och 

följande regler  skulle gälla under samtalen: 

 

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 

försöka 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 som skapar grund för ett 

fortsatt samtal. 

 

                                              
111 Räftegård (1998). 
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3.4 Veckans spaning 

Vid ett lektionstillfälle varje vecka under hela läsåret utspelade sig vad som 

benämndes veckans spaning. Detta innebär att lärarna i de fyra 

undervisningsgrupperna med sammanlagt 56 elever genomförde veckans 

spaning vid 25-30  tillfällen. Klassrummet möblerades om så att samtliga elever 

såg varandra. I två av grupperna satt eleverna med borden framför sig, i två av 

grupperna i en ring utan bord. Eleverna var parvis ansvariga för att ha förberett 

en kort genomgång av en aktuell händelse, ett aktuellt problem som det stod 

dem fritt att själva välja. Genomgångens syfte var att få klasskamraterna insatta i 

det aktuella temat. Därefter vidtog ett samtal som leddes av ansvariga elever 

och där samtalsreglerna som lärarna arbetat fram skulle gälla. De ansvariga 

eleverna skulle också formulera ett antal frågor som de ansåg intressanta att 

samtala kring. Spaningen avslutades med att en runda genomfördes där alla 

elever fick ge  uttryck för sina tankar och insikter i relation till dagens ämne. 

 

Det är i veckans spaning som den deliberativt arrangerade undervisningen får 

sitt uttryck.  Fritzell ser deliberation som en grundläggande kvalitet som 

genomsyrar hela undervisningen men i den aktuella studien är det just i veckans 

spaning som de deliberativa kvaliteterna fokuseras.112 Med arrangemanget 

veckans spaning ges möjlighet till skolans dubbla uppdrag, kunskaps- och 

demokratiuppdraget. Det faktum att eleverna själva väljer innehållet i samtalet 

kan ses som en demokratisk aspekt i sig. De har dock inte varit delaktiga i 

arbetet med att formulera de samtalsregler som skulle gälla. 

3.5 Politik och samhällsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka i vilket avseende deliberativt arrangerad 

undervisning kan ha betydelse för manliga yrkeselevers intresse för politik och 

samhällsfrågor. Kvar att definiera och diskutera är nu begreppen politik och 

samhällsfrågor.  

 

I forskningsöversikten redovisas enkätstudier där människors intresse för 

politik varit studieobjekt. Begreppet politik är dock sällan eller aldrig definierat i 

undersökningarna utan vad människor gör när de uppskattar sitt intresse för 

politik är att de utgår från sin egen personliga definition av begreppet vilken är 

okänd för den som sedan analyserar resultatet. 

                                              
112 Fritzell (2003). 
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Vilka olika innebörder kan begreppet politik ha? Rent språkligt innebär politik 

statskonst från den grekiska beteckningen på den antika stadsstaten. Det 

statsvetenskapliga begreppet syftar ofta till  beteenden, idéer och institutioner 

som är relaterade till det offentliga. Här återfinns den konstitutionella 

definitionen som handlar om offentliga myndigheter, regeringsformen och 

styrning. I Nationalencyklopedin definieras politik som ”dels de processer 

genom vilka makt utövas och politiska beslut fattas (engelska politics), dels den 

förda politikens principer och faktiska sakinnehåll (engelska policy)”.113 

Statsvetaren Lennart Lundquist menar att i vardagligt språkbruk uppfattas 

politik ofta som något negativt där fokus har flyttats från politik till de 

människor som arbetar inom politiken, politikerna.114   

 

Ett annat sätt att definiera begreppet är att som statsvetaren David A.Easton se 

studiet av politiskt liv som ”the authoritative allocation of values for a society”, 

dvs. den auktoritativa fördelningen av värden i ett samhälle.115  Vad som i ett 

samhälle anses som värden kan innebära allt som människor skapat eller är 

intresserade av att erhålla. Interaktion mellan människor tillförs i hans 

resonemang en politisk aspekt och med auktoritativ fördelning menas att 

medborgarna uppfattar värdefördelningen som legitim och man anser sig 

bundna av den. I vidaste bemärkelse kan man enligt Easton se politiskt liv som 

”a set of social interactions on the part of individuals and groups”.116 

Statsvetaren Robert A. Dahl använder political relationship för att visa den 

relationella aspekten av begreppet där auktoritet och makt är centrala delar och 

menar att politik är en mycket komplex fråga. Alla människor är involverade i 

någon form av politiskt system och därav följer enligt  Dahl  nödvändigheten 

att sätta sig in i och förstå. Han definierar ett politiskt system som ”any 

persistent pattern of human relationships that involves, to a signifikant extent, 

control, influence, power, or authority”.117 Easton och Dahl ger utrymme för 

en betydligt vidare tolkning av begreppet där alla de sociala interaktioner som 

innebär makt, styrning och auktoritet finns inbegripna till skillnad mot i den 

snävare definitionen som begränsar sig till offentliga institutionen och offentliga 

beslut.  

 

                                              
113 www.ne.se, sökord politik 

114 Lennart Lundqvist, Det vetenskapliga studiet av politik, (Lund: Studentlitteratur, 1993). 

115 David Easton, A Framework for Political analysis, (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1965), 50. 

116 Ibid., 49. 

117Robert A Dahl, Modern political analysis, (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, cop. 1991,) 4. 
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Det faktum att man ofta inte vet vad människor menar med politik när de 

uttalar sig om sitt intresse för politik måste anses som problematiskt. Menar de 

statskonst, hur beslut fattas, social interaktion mellan människor eller t ex 

maktförhållandet i en parrelation?  Eller syftar de på  de människor som är 

valda att representera folket, politikerna? Tursunovic resonerar utifrån 

sociologerna Ulrich Beck och Anthony Giddens och lyfter fram 

nödvändigheten av en revidering av begrepp när de blivit för luddiga och 

förlorat sin ursprungliga betydelse.118 Ett begrepp som politik, som kan 

definieras med hjälp av både snäva och vida ramar, kan bli problematiskt när 

man vill undersöka människors attityder till begreppet. Om ungdomar använder 

en snäv institutionell definition av begreppet politik och påstår sig vara 

ointresserade men å andra sidan är intresserade av frågor som rör miljö, 

arbetslöshet, rasism och  jämställdhet hur ska man då förstå deras intresse för 

politik?  

 

Samhällsfrågor är ett begrepp som används inom den statsvetenskapliga 

forskning som undersöker människors attityder. Begreppet är brett och 

operationaliseras genom att man ger exempel på vad som ryms inom begreppet 

t ex miljö, arbetslöshet, kriminalitet och invandring. Med Eastons definition av 

politik som ”den auktoritativa fördelningen av värden i ett samhälle” inbegrips 

de områden som operationaliseras inom begreppet samhällsfrågor. Med denna 

vida definition av politik kan man se ungdomars intresse för miljö som ett 

uttryck för intresse för politik.  

 

Det var frågor som dessa som fick mig att välja en kombination av metoder för 

min studie,  enkätundersökning och intervju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
118 Tursunovic (2004),70. 
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4. Metod 

För att undersöka i vilket avseende deliberativt arrangerad undervisning har haft 

betydelse för elevers intresse för politik och samhällsfrågor har jag använt mig 

av enkätundersökning samt intervjuer. Elever och lärares uppfattningar om den 

deliberativt arrangerade undervisningen har undersökts med hjälp av 

individuella och fokusgruppsintervjuer. Mina metodval innebär att jag rört mig 

mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

En utgångspunkt för  min studie var de forskningsresultat som genererats 

utifrån IEA:s Civic Education Study vilken är en  kvantitativ studie med syfte 

att kartlägga unga människors kunskaper, attityder, värderingar och engagemang 

för demokratiska frågor. Jag blev intresserad av att undersöka den grupp vars 

resultat utmärkte sig i undersökningen och valde samma kvantitativa metod, 

enkät.119 Då merparten av de resultat som presenteras inom detta forskningsfält 

är baserade på enkätundersökningar valde jag att utgå från en enkät i min 

undersökning. Detta för att kunna föra ett resonemang som tar spjärn mot 

tidigare genomförda undersökningar.  

 

Den bild man får av en ung människas intresse för politik genom en 

enkätundersökning kan fördjupas med hjälp av en intervju. Jag gjorde den 

bedömningen att en enkätundersökning ger en kvantitativ bild av elevernas 

intresse uttryckt i procent av antal elever medan en intervjuundersökning kring 

samma frågeställningar ger en bild av hur eleverna resonerar kring politik och 

samhällsfrågor. Genom att kombinera dessa båda metoder var min tanke att jag 

skulle kunna få en mera mångfacetterad bild än genom att enbart använda en av 

dem. 

4.1 Enkätundersökning  

Undersökningens form var en s k panelundersökning där en enkät med 

påståenden rörande politik och samhällsfrågor genomfördes i början och slutet 

av kursen  Samhällskunskap A 100 p. Kursen sträcker sig över två terminer så 

det gick ett år mellan mättillfällena. Syftet med enkäten var att få en uppfattning 

om hur eleverna ställer sig till påståenden rörande politik och samhälle och på 

så sätt få en uppfattning om deras intresse för politik och samhällsfrågor. Med 

hjälp av SPSS-bearbetning och signifikansprövning jämfördes enkätresultaten 

                                              
119 Ekman (2007). 
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vid de båda tillfällena för att jag skulle kunna uttala mig om i vilket avseende 

intresset förändrats.  Skiljer sig svarbeteendet åt mellan enkättillfällena eller 

svarar eleverna likadant? 

 

I ”Skolor som politiska arenor” analyseras resultatet av den senaste 

internationella undersökningen rörande elevers kunskaper och attityder till 

medborgar- och samhällsfrågor.120 Här används begreppet 

medborgarkompetens där aspekten samhällsengagemang och politiskt 

deltagande är den som är mest intressant sett utifrån min undersökning. Frågor 

om intresse för politik (involvering), manifesterat samt prognostiserat 

engagemang och deltagande används för att få en uppfattning om vad jag i min 

undersökning benämner intresse för politik och samhälle. Med min 

enkätundersökning kan man säga att jag valt ut en av aspekterna i begreppet 

medborgarkompetens och studerar enbart denna. Utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv var detta vad jag som lärare i samhällskunskap upplevde som mest 

intressant att undersöka.  

 

Attityd- och värderingsstudiens påståenden överensstämmer till stor del med en 

del av de påståenden som ingick i Ungdomsstyrelsens attityd- och 

värderingsstudie 2007 som presenteras i rapporten Unga med attityd.121 I 

rapporten diskuteras det faktum att resultatbilden av politiskt intresse påverkas 

av hur man ställer frågan. Frågar man om politiskt intresse i allmänhet får man ett 

annat resultat än om man frågar om intresse för samhällsfrågor i allmänhet. Fler 

personer uppger att de är intresserade av samhällsfrågor än politik. En 

förklaring som ges är att begreppet politik fått en negativ klang beroende på de 

politiska affärer och den mediala uppmärksamhet som dessa fick under de 

senaste decennierna.122 Samma tendens återfinns i utvärderingen ICCS 2009 där 

eleverna tycks uppfatta ”politik” som någonting snävare och tråkigare än 

”samhällsfrågor”.123 Vad det är människor svarar att de är  intresserade av när 

de tar ställning till påståendet om svensk politik är svårt att uttala sig om. 

Attitydundersökningar i enkätform är en vanlig källa till kunskap om 

människors politiska intresse vilket fick mig att välja  denna metod, men även 

intervjuer som en kompletterande metod. 

                                              
120 Skolverket (2010). 

121 Ungdomsstyrelsen,  Unga med attityd. Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007, (Stockholm: 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, 2007).  

122 Ibid. 124 

123 Skolverket (2010).  



45 

 

För att få en uppfattning om elevernas intresse användes påståenden/frågor 

som rörde politiskt intresse samt politiskt och medborgerligt deltagande. För att 

mäta det politiska intresset hos eleverna användes fyra frågor: Hur pass 

intresserad är du i allmänhet av 1) svensk politik, 2) politiska händelser ute i 

världen, 3) samhällsfrågor samt 4) att diskutera samhällsfrågor. Med frågor om 

valdeltagande och medlemskap i politiska partier mättes intresset för politiskt 

deltagande och frågor rörande att skriva insändare, överklaga beslut samt delta i 

protester av olika slag avsåg att mäta intresset för medborgerligt deltagande. I 

enkäten fanns också påståenden rörande medborgarrollen samt vilka 

samhällsfrågor som eleverna uppfattade som de viktigaste. (se bilaga 1 för 

samtliga påståenden i enkäten). 

 

145 elever från yrkesprogram med en nära nog hundraprocentig dominans av 

pojkar besvarade enkäten vid två tillfällen, i början och i slutet av kursen 

Samhällskunskap A. Samtliga elever går på samma skola. En tanke som fanns i 

början av studien var att jämföra försöksgruppens elever med elever från 

samma program från en annan skola. På grund av stora olikheter i 

schemaläggning blev detta dock praktiskt ogenomförbart.  

 

I Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie  ingick bl a en grupp 16-19 

åringar vilka kan anses utgöra ett representativt urval av ungdomar i den 

ålderskategorin.124 Mina bägge elevgrupper, försöksgruppen med 56 elever samt 

kontrollgruppen med 89 elever kan inte sägas utgöra ett representativt urval på 

samma sätt som Ungdomsstyrelsens grupp då de endast representerar elever 

från yrkesprogram på en gymnasieskola i landet. 125 Jag ansåg ändå att det var av 

intresse att se yrkeselevernas resultat i relation till 16-19 åringarna i 

Ungdomsstyrelsens undersökning. I den forskning som uttalar sig om elever 

från yrkesprogram jämförs de med elever från andra program. I de resultat som 

presenteras här finns en möjlighet att se dessa elever i relation till någon form 

av ”genomsnittsungdom” vilket skulle kunna ge ytterligare en bild av denna 

elevkategori.  

 

Enkäterna besvarades i klassrummet med respektive lärare  i samhällskunskap 

som ansvarig för dess genomförande. Elevernas lärare informerade om 

                                              
124 Ungdomsstyrelsens grupp 16-19  åringar bestod av 861 ungdomar. Hela urvalsgruppen bestod till en 

början av 1 836 men hade ett bortfall på 53 procent. Enligt Ungdomsstyrelsens kommentar var detta dock 

ingen anledning till att inte redovisa gruppens resultat och låta den utgöra en representativ andel av denna 

åldersgrupp. 

125 Elever från bygg, el, vvs, träteknik samt svetsprogram. 
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enkätens innehåll samt syftet att mäta attityder i början och slutet av kursen. Att 

enkäten skulle besvaras anonymt samt att deltagandet var frivilligt framgick 

tydligt. Av dessa 145 elever var det 56 stycken som fick en deliberativt 

arrangerad undervisning vilken genomfördes av de tre lärare som deltog i 

projektet. I resultatredovisningen benämns dessa elever försöksgrupp och 

övriga elever benämns kontrollgrupp.  

 

Vid det andra enkättillfället var antalet elever som besvarade enkäten färre än 

vid det första tillfället. För försöksgruppen handlar det om ett bortfall på 5 

procent och för kontrollgruppen 7 procent. Esaiasson et al. diskuterar 

problemet med bortfall och tar som exempel att antalet politiskt intresserade 

medborgare enligt valundersökningar vid Statsvetenskapliga institutionen i 

Göteborg har ökat från 44 procent 1960 till 54 procent 2002 samtidigt som 

bortfallet av svarspersoner mellan de båda undersökningarna har ökat från 8 till 

31 procent.126 Har verkligen det politiska intresset ökar eller är det de politiskt 

ointresserade som har upphört att besvara valundersökningarna blir frågan. I 

mitt fall skulle man kunna resonera om vilka elever det var som inte deltog vid 

det andra enkättillfället, om det var de som var mycket eller lite intresserade och 

på vilket sätt det kan påverka resultatet. Som undersökningen var upplagd finns 

det i nuläget inga möjligheter för mig att uttala mig om de frånvarande 

elevernas svarsmönster vid den första enkäten. Att ”lyckas” med att få tag i alla 

elever som genomförde enkäten vid det första tillfället ett år senare får anses 

som  en mer eller mindre omöjlig uppgift beroende på sjukdom, studieavbrott, 

skolk m m. Jag betraktar bortfallet på 5 respektive 7 procent som relativt 

blygsamt och anser inte att detta äventyrar möjligheterna att dra slutsatser 

utifrån resultatet. 

 

Efter kursen slut genomfördes individuella intervjuer med de lärare som 

undervisat kontrollgrupperna för att  få en uppfattning om den undervisning 

som pågått i dessa grupper. Dessa gruppers undervisning var inte manipulerad 

på något sätt utan var den undervisning eleverna skulle ha fått oavsett enkätens 

genomförande. Det fanns en stor överensstämmelse i lärarnas intervjusvar när 

de beskrev de undervisningsformer som använts i kontrollgrupperna. Lärarna sa 

att de blandade lärarledda genomgångar med korta skriftliga, individuella 

fördjupningar. Vid dessa fördjupningar använde eleverna ofta sina bärbara 

                                              
126 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2009), 211. 
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datorer för att söka information. Det var uppenbart att datorerna användes 

flitigt som en källa till information och kunskap. En av lärarna säger att ”de har 

inte tålamod att lyssna så länge” så det bästa är korta uppgifter. Individuella 

uppgifter dominerade och endast undantagsvis verkade grupparbeten 

förekomma. En annan lärare betonade aktuella händelser där eleverna parvis 

var ansvariga för att redovisa en inrikes- och en utrikesnyhet. Läraren tog 

ansvar för den uppföljande diskussionen då eleverna enligt honom sällan 

förberett några frågor eller var tillräckligt insatta för att kunna hålla i en 

diskussion. Vid dessa diskussioner var det 4-5 elever som deltog i samtalen. Att 

endast ett fåtal elever var aktiva i diskussioner och dialog framkom också i 

intervjuerna med de andra  lärarna. ”Om man får med sig 1/3 av klassen då har 

man verkligen lyckats” uttryckte sig en av lärarna men ansåg att oftast är det 

bara några få elever som pratar och som lärare ”fastnar” man också hos dessa 

elever och de får hela ens uppmärksamhet. 

 

I kapitel 5.4.3 redogörs för hur lärarna i försöksgrupperna uppfattade den 

undervisning som försiggick i de grupperna.  

4.2 Intervju för att samtala om politik och samhällsfrågor 

Med enkäten som utgångspunkt genomfördes sedan enskilda intervjuer med 

åtta elever.127 Dessa elever ingick i de grupper som skulle få en undervisning 

som var deliberativt arrangerad och i intervjuerna fick de även möjlighet att 

uttala sig om vad de ansåg om denna undervisning samt ämnet 

samhällskunskap. Jag presenterade mig och min forskning för dessa fyra 

elevgrupper och det faktum att deras deltagande var frivilligt samt att resultaten 

skulle presenteras på ett sådant sätt att deras anonymitet garanterades. Urvalet 

av elever skedde med hjälp av en slumpräkningsmetod och två elever/grupp 

valdes ut. Av dessa åtta elever valde två att avstå från att delta vilket innebar att 

ytterligare två slumpräknades fram. Intervjuerna genomfördes på skoltid i ett 

kontorsrum i anslutning till skolans bibliotek. Varje elev intervjuades vid två 

tillfällen, ett i början av kursen och ett efter avslutad kurs. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades.  

 

Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning om hur eleverna resonerar 

kring politik och samhällsfrågor och om deras sätt att resonera förändrats efter 

den deliberativt arrangerade undervisningens genomförande.  Skulle det intresse 
                                              
127 Se bilaga 2. 
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för politik och samhällsfrågor som de uttryckte vid den första intervjun på 

något sätt ha förändrats vid den andra intervjun? Det var framför allt min 

nyfikenhet kring de resultat som forskningen visat beträffande dessa 

elevgruppers dokumenterade ointresse för politik och samhällsfrågor som var 

anledningen till valet av intervju som en kompletterande metod. Var de så 

ointresserade som tidigare forskning tydde på? Skulle de svara på ett annat sätt 

vid intervju än när de kryssar i en enkät? Enkätundersökningar ger en generell 

och översiktlig bild av elevernas attityder till dessa frågor och ger också 

möjlighet att mäta eventuella förändringar över tid. Intervju som metod ger en 

möjlighet att tränga in bakom enkätundersökningens kvantitativa resultat. 

Enligt pedagogen Steinar Kvale ger den kvalitativa forskningsintervjun 

möjligheter till att tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades 

livsvärld och söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter i den 

samma.128 Genom intervjuer var min ambition att få en tydligare bild av hur 

eleverna resonerar kring dessa frågor samt att få ett underlag för att kunna 

uttala mig om i vilket avseende den deliberativt arrangerade undervisningen haft 

betydelse för elevernas intresse för politik och samhällsfrågor.  

 

Det är elevernas intresse och  attityder som är studiens fokus. Ambitionen är 

inte att undersöka vad som brukar kallas demokratikunskaper eller demokratisk 

kompetens och där man företrädesvis använder sig av flervalsfrågetest där 

kunskap om demokratins institutioner, internationella relationer och ekonomi 

mäts.129 Vad som utvärderas/mäts när det är fråga om demokratikunskaper är 

således koncentrerat kring ämneskunskaper som är lätta att bedöma, inte elevers 

förmåga till demokratiskt handlande. Mitt sätt att resonera kring dessa frågor 

överensstämmer i stort med Fritzén som hävdar att testerna fokuserar för 

mycket på kunskaper om demokrati istället för kunskaper i demokrati.130 

Pedagogen Per Gerrevall diskuterar begreppet kompetens och visar att 

beroende på hur man definierar begreppet så får det konsekvenser när man ska 

utvärdera elevers kompetens. Kompetens kan antingen ses som en del i 

individens allmänna eller kognitiva förutsättningar eller som en dynamisk 

kvalitet som hänger ihop med det sammanhang vari den studeras.131 Då fältet i 

nuläget är relativt outvecklat när det gäller metoder att undersöka demokratisk 

kompetens i form av en dynamisk kvalitet och det är denna inriktning jag är 

                                              
128 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, Studentlitteratur, 1997), 35. 

129 Ekman (2007), 76. 

130 Fritzén  (2003), 67 – 88. 

131 Gerrevall (2003), 41-66. 
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mest intresserad av, valde jag att istället studera elevernas intresse, inte deras 

demokratiska kompetens.   

4.3 Fokusgruppsintervjuer 

Hur elever och lärare uppfattat den deliberativt arrangerade undervisningen 

undersöktes med hjälp av fokusgruppsintervjuer.  Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som 

bestäms av forskaren.132 I en fokusgruppsintervju anses intervjuarens roll bli 

mindre jämfört med i enskilda samtalsintervjuer och en av poängerna är att det 

ska komma igång ett samtal mellan deltagarna.133 De data som man får fram 

genom fokusgruppsintervjuer visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett 

visst fenomen – i det här fallet den deliberativt arrangerade undervisningen. När 

undervisningen avslutades efter två terminer genomförde jag 

fokusgruppsintervjuer med 3-4 elever från respektive grupp som deltagit i 

undervisningen. I de individuella intervjuerna samtalade vi också om den 

deliberativt arrangerade undervisningen men jag såg fokusgruppsintervjuer som 

ytterligare en möjlighet att ge eleverna tillfälle att uttrycka sina tankar kring 

undervisningen. Eleverna valdes ut enligt en slumpräkningsmetod och 

intervjuerna genomfördes i skolans lokaler på skoltid. De elever som deltog i de 

individuella intervjuerna deltog inte i fokusgruppsintervjuerna.134 I 

fokusgruppsintervjuerna med eleverna fokuserades inte primärt frågan om 

intresse för politik och samhällsfrågor utan det var den deliberativt arrangerade 

undervisningen och elevernas upplevelser av den som var det centrala. Då den 

deliberativt arrangerade undervisningen bedrivits i ämnet samhällskunskap såg 

jag en möjlighet att även i dessa intervjuer få en uppfattning om elevernas 

intresse för politik och samhällsfrågor och ifall de i sitt sätt att resonera gav 

uttryck för en förändring. 

 

Vid två tillfällen genomfördes mera strukturerade samtal med lärargruppen där 

frågor om den deliberativt arrangerade undervisningen diskuterades.135 Detta 

skedde dels efter den första terminens slut, dels när hela kursen var avslutad. 

Här var det lärarnas tankar kring undervisning och lärande som var i fokus och 

på vilket sätt detta hade utmanats av den deliberativt arrangerade undervisning 

                                              
132 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, (Lund. 

Studentlitteratur, 2010), 25. 

133 Esaiasson et al (2009), 362. 

134 Se bilaga 3. 

135 Se bilaga 4. 
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de hade genomfört med yrkesklasserna. Med lärarna gjordes inga individuella 

intervjuer, enbart fokusgruppsintervjuer. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

4.4 Att iscensätta undervisning 

Den deliberativt arrangerade undervisningen i form av veckans spaning är ett 

resultat av forskningsprojektet. Begrepp som aktionsforskning, experiment eller 

fallstudie kan vara aktuella för att diskutera vad som skett. Pedagogen Karin 

Rönnerman sammanfattar aktionsforskning med att praktikerns frågor leder 

processen, en handling iscensätts, följs systematiskt och reflekteras över i 

samarbete med en forskare.136 I mitt arbete som lärare i samhällskunskap på 

yrkesprogram uppmärksammade jag ett antal områden som inte fungerade 

tillfredsställande. När jag sedan fick möjlighet att gå en forskarutbildning blev 

det dessa områden som mitt forskningsintresse riktades mot och lärare fick 

möjlighet att anmäla sig till att delta i ett forskningsprojekt. Utan 

forskningsprojektet skulle inte denna form av undervisning tagit form och de 

eventuella förändringar som skett när det gäller elevers intresse för politik och 

samhällsfrågor skulle inte ha studerats.  

 

Man kan således se den deliberativt arrangerade undervisningen som en 

fallstudie där forskningsfrågorna dels har handlat om elevers intresse för politik 

och samhällsfrågor, dels om elever och lärares åsikter om den iscensatta 

undervisningen.  

 

Samhällsplaneraren Bent Flyvbjerg resonerar kring det han anser vara  

fördomar  kring fallstudier och hävdar att det krav på generaliserbarhet som 

finns inom forskning är övervärderat och att fallstudier istället banar väg för 

vetenskapligt nytänkande.137 Han menar att de försök som görs att efterlikna 

naturvetenskaperna och ställa generaliserbarhet som ett krav på forskning leder 

enbart till begränsningar. Istället bör man använda de metoder som bäst svarar 

mot forskningsfrågorna och inse att samhällsvetenskaperna leder fram till 

kontextavhängigt vetande.   

 

                                              
136 Karin Rönnerman, red., Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner, (Lund:Studentlitteratur, 

2004), 16. 

137 Bent Flyvjberg , ”Fem misförståelser om casestudiet” i Kvalitative metoder – en grundbog,, red. Svend 

Brinkmann och Lene Tanggaard, (Köpenhamn: Hans Reitzels förlag, 2010). 
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Kontrollgruppernas funktion i studien handlar om att kunna jämföra resultaten 

mellan de elever som utsatts för deliberativt arrangerad undervisning och de 

elever som inte deltagit i denna form av undervisning. Om det skett stora 

förändringar i elevernas intresse för politik och samhällsfrågor mellan 

mättillfällena hade det varit svårare att uttala sig om orsaker till detta om jag inte 

haft en kontrollgrupp att jämföra med.  

4.5 Etiska överväganden 

Att studera en verksamhet som man är väl förtrogen med kan innebära för- och 

nackdelar som också diskuteras av Larsson och Asplund.138 Man är väl 

förtrogen med den praktik man ska studera och har långvarig erfarenhet av att 

samtala med och umgås med unga människor. Man har som lärare identifierat 

områden som kräver förändring och utveckling för att målen för skolans 

verksamhet ska kunna uppnås. Att då få byta roll till forskare för att  studera 

den undervisning man är intresserad av att som lärare utveckla ser jag som en 

förmån. Det finns naturligtvis en risk att man blir hemmablind och inte har 

förmåga att använda ett utifrånperspektiv för att studera den verksamhet som 

man själv är en del av. Här får man anta att den forskarutbildning som jag 

genomgått har gjort mig uppmärksam på de fallgropar och den enögdhet som 

de dubbla rollerna ev. kan innebära. Jag ser det faktum att jag själv inte var 

förtrogen med den deliberativt arrangerade undervisningen såsom den tog sig i 

uttryck i veckans spaning som en fördel i sammanhanget. Jag hade inga egna 

erfarenheter att utgå ifrån eller att jämföra med. 

 

Jag valde i ett tidigt skede av projektet att inte studera processerna i 

klassrummet utan fokusera på enkäter samt några elevers tankar och 

funderingar. På så sätt har lärarna blivit lämnade i fred med sina spaningar och 

den press som skulle kunna uppstå i en önskan hos lärarna att ”lyckas” med 

deliberativa samtal torde i viss mån ha undvikits med detta upplägg.  Däremot 

har vi haft regelbundna möten där jag ibland hamnat i rollen som den som 

trycker på för att se till att spaningarna verkligen kommer till stånd och att det  

inte rinner ut i sanden. Jag har varit den som driver på för att lärarna skulle 

komma fram till en gemensam definition och den som valt ut och presenterat 

litteratur med relevans för forskningsområdet. Man kan se  forskningsprojektet 

som en manipulerad form av undervisning som inte skulle kommit till stånd i 

denna form utan projektet.  Jag har dock bemödat mig om att inte driva arbetet 
                                              
138 Larsson (2007),  
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framåt i en strikt gemensam riktning utan försökt lämna lärarna i fred där 

spaningarna utvecklats åt olika håll, förmodligen beroende på en kombination 

av personlighet och elevsammansättning.  

 

Lärarna som undervisade i kontrollgrupperna informerades om att de utgjorde 

en form av kontrollgrupp och att deras elevers resultat skulle komma att 

jämföras med de elever som fått en deliberativt arrangerad undervisning. Rent 

etiskt kanske vissa invändningar kan ställas mot tillvägagångssättet. Vid 

jämförelser finns risken att resultat kan tolkas i termer av bättre/sämre och att 

vissa resultat skulle ha en sämre kvalitet än andra. Vid det tillfället fanns ingen 

forskning som uttalade sig om vilka förändringar i elevers attityder undervisning 

i samhällskunskap kan ge upphov till. För att få svar på frågor om effekter av 

undervisning måste man empiriskt studera undervisning och kanske kan 

deltagande lärare känna sig utpekade. Detta gäller hela gruppen lärare och då 

man inte vet vilket resultat man kommer att komma fram till är det naturligtvis 

något man får ta i beaktande innan man påbörjar ett forskningsarbete. Etiska 

resonemang av denna karaktär fördes med bägge lärargrupperna som godkände 

upplägget och på så sätt bedömer jag det som att problemet med att lärare ska 

känna sig manipulerade och utpekade minimerades. 

 

När det gäller eleverna har det inte funnits några möjligheter för dem att slippa 

delta i den manipulerade undervisningen. Deras deltagande i enkätundersökning 

och intervjuer har varit möjliga att avböja men att däremot tacka nej till den 

deliberativt arrangerade undervisningen var inte möjligt för dem. Att byta 

undervisningsgrupp för att man som elev inte ville delta i den deliberativt 

arrangerade undervisningen har inte varit möjligt. Detta uppfattades dock 

varken av mig eller de tre lärarna som ett etiskt dilemma. Vid kursstart berättade 

lärarna för eleverna om det utvecklingsprojekt som de deltog i och att syftet var 

att utveckla undervisningen i samhällskunskap. Lärarna gav också eleverna en 

viss introduktion till deliberativ demokratiteori och veckans spaning 

introducerades De fick information om att en forskare från universitetet skulle 

följa projektet dock utan att vara delaktig under lektionerna.  Under kursens 

gång har lärarna ibland återkommit till reglerna för veckans spaning men för 

övrigt har lärarna inte diskuterat projektet i särskilt hög grad med eleverna. 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av enkätundersökning, individuella 

intervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Har den deliberativt arrangerade 

undervisningen påverkat elevernas intresse för politik och samhällsfrågor? Har 

elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhällsfrågor förändrats? Vad 

ansåg eleverna om den deliberativt arrangerade undervisningen? 

 

Detta är studiens fokus. Resultatet visar att elevernas intresse för politik och 

samhällsfrågor är stabilt lågt och har inte förändrats mellan mättillfällena och 

detta gäller både försöks- och kontrollgruppen. Signifikanta skillnader 

uppkommer vid fyra tillfällen .I intervjuerna däremot ger några av eleverna 

uttryck för ett ökat intresse för politik och samhällsfrågor och en insikt om att 

politik rör dem och kommer att påverka deras liv. Framför allt tydliggörs under 

intervjuerna vad eleverna menar att politik är och hur de definierar begreppet.  

Det är i intervjuerna som intressanta resultat kring elevers intresse för och sätt 

att uttrycka sig om politik och samhällsfrågor kommer fram. Intervjuerna visar 

också att eleverna uppskattat den form av deliberativt arrangerad undervisning 

som gick under namnet veckans spaning och ansåg att det var det bästa med 

hela kursen. 

 

Hur lärarna ser på  den deliberativt arrangerade undervisningen är ytterligare en 

aspekt som undersökts. Vilken betydelse har deliberativt arrangerad 

undervisning fått för lärarnas syn på undervisning och lärande? Enligt lärarna 

har denna undervisningsform inneburit ett fokus på relationer som inte är lika 

tydligt vid andra former av undervisning och att ämnesdidaktiska överväganden 

blivit betydligt mera komplicerade att göra. 

5.1 Elevernas intresse för politik och samhällsfrågor i enkätstudien 

Den fråga som skulle besvaras med hjälp av attityd- och värderingsstudien i 

form av en enkät, var huruvida deliberativt arrangerad undervisning påverkat 

elevernas intresse för politik och samhällsfrågor. Enkätsvaren visade att 

elevernas intresse för politik och samhällsfrågor var lågt i början av kursen i 

samhällskunskap.  

 

Efter kursens slut, vid det andra enkättillfället uppvisade de bägge 

elevgrupperna ett högre intresse för politik och samhällsfrågor utan att det för 
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den skull skett en signifikant förändring  i någon av grupperna. Efter kursen 

slut var intresset fortfarande lågt och skillnaden mellan de bägge grupperna 

bestod. De elever som varit med om den deliberativt arrangerade 

undervisningen uppvisade inte ett högre intresse jämfört med eleverna i 

kontrollgruppen.  

 

De skillnader som uppkommit mellan mättillfällena är statistiskt signifikanta vid 

fyra tillfällen.139  För försöksgruppens del handlade det om att de oftare 

diskuterar politik med sina lärare, att fler anser att varje medborgare ska sätta sig 

in i hur man styr/bestämmer i landet och att fler svarar att de kan tänka sig vara 

medlem i ett politiskt parti. Att vara medlem i ett politiskt parti kan anses vara 

ett viktigt uttryck för politiskt intresse. För kontrollgruppens del uppkom en 

signifikant skillnad – när det gäller hur många som kan tänka sig skada andras 

egendom i protest, var det betydligt färre elever som kunde tänka sig det efter 

kursens slut. ( Se bilaga 6 för samtliga resultat samt signifikanta resultat). 

 

Förutom vid dessa fyra tillfällen har inga signifikanta förändringar i elevernas 

svarsmönster skett. Frågan om den deliberativt arrangerade undervisningen 

påverkat elevernas intresse för politik och samhällsfrågor kan sålunda besvaras 

med att det finns en sådan tendens, om än svag. För att kunna ge ett otvetydigt 

svar krävs mer omfattande undersökningar.  

 

Att jämföra yrkeseleverna med en ”genomsnittsungdom” från 

Ungdomsstyrelsens undersökning gav upphov till några skillnader där 

yrkeselevernas intresse för att diskutera politik med andra var betydligt lägre 

men däremot ansåg de i högre utsträckning att man ”bör blanda sig i politiken 

och stödja det rätta och protestera mot det som är fel”. Yrkeselevernas intresse 

för att delta i medborgerliga aktiviteter var lägre än i Ungdomsstyrelsens 

undersökning med undantag för de olagliga handlingarna där yrkeseleverna var 

mer positiva. För övrigt var svarsmönstret relativt överensstämmande. 

 

I min undersökning var gruppernas resultat från början olika där 

kontrollgruppen var mer intresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 

försöksgruppen. Om resultaten vid den andra enkäten givit upphov till stora 

skillnader mellan grupperna och där någon av grupperna uppvisat signifikanta 

skillnader vid  ett stort antal av frågeställningarna hade det funnit anledning att 

                                              
139 Signifikansprövning med SPSS, Mann Whitney test, signifikansnivå 0.05 
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diskutera den skillnad som fanns redan från början. De resultat som 

uppkommit är inte uppseendeväckande på det sättet varför jag inte uppfattar 

detta som nödvändigt. 

5.2 Elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhälle  

Med utgångspunkt i den enkät rörande samhällsintresse, engagemang och syn 

på samhället som eleverna besvarade i början och slutet av kursen 

Samhällskunskap A, genomfördes individuella intervjuer med åtta elever.140 Vid 

intervjuerna fick eleverna möjlighet att utveckla sina tankar kring enkätens 

påståenden samt den deliberativt arrangerade undervisningen. 

 

Har elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhälle förändrats under 

den tid de genomgått kursen Sh A? Det är den fråga som ska besvaras med 

hjälp av intervjuerna. 

 

Resultaten kommer att presenteras i form av elevporträtt. Hur resonerade Erik, 

Felix, Gunnar och de andra kring politik och samhälle när kursen började? 

Vilket intresse hade de för politik och samhällsfrågor? Vilka samhällsfrågor 

ansåg de var viktigast? Vilket slags samhälle föredrog de och vilket inflytande 

ansåg de att de hade på sina liv? Hade deras sätt att resonera förändrats efter ett 

år och genomförd samhällskunskapskurs och i så fall hur? 

 

I intervjuerna behandlades också elevernas inställning till ämnet 

samhällskunskap och den deliberativt arrangerade undervisningen i form av 

veckans spaning. 

 

Eleverna presenteras var för sig där deras sätt att uttrycka sig vid den första 

intervjun jämförs med den andra intervjun. Varje porträtt avslutas med en kort 

sammanfattning. Elevernas synpunkter på den deliberativt arrangerad 

undervisning behandlas för sig. 

 

 

                                              
140 Se bilaga 2. 
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5.2.1 Erik – ”Jag kan inget om sånt där och jag är inte intresserad för fem 

öre” 

Erik beskrev sig själv som helt ointresserad av politik och samhällsfrågor. Han 

var endast intresserad av att få ett jobb, tjäna pengar och sport. När hans 

kompisar brukade prata om politik sa han då  ”stänger jag av, det är en massa 

skit”. Att han inte var så insatt och inte kunde så mycket hängde enligt Erik 

ihop med hans ointresse. De som kan frågor som rör politik får bestämma. De 

samhällsfrågor som enligt Erik var viktigast var miljö, energi och 

invandrarfrågor. Miljön eftersom han var orolig att snön skulle försvinna och 

han ville köra bil och skoter. Invandrarfrågor handlade om att vistas i det 

offentliga rummet och ”man blir ju lite orolig när man går förbi dom det är det 

värsta det snurrar runt i bakhuvudet när man går på stan”. Erik tyckte att de 

som är duktiga och vill jobba hårt borde få det bättre än ”dom som bara ligger 

hemma och utnyttjar socialbidrag”.  Hans inställning till ämnet samhällskunskap 

var kluven; det är ganska bra att ha det inför ett kommande jobb men fick han 

själv välja skulle han inte läsa det.  Inför tanken på att helt slippa kärnämnen 

och bara ha yrkesämnen sa han att ”då skulle man ju bli störd”. 

 

Ett år senare använder Erik samma ord för att beskriva sitt låga intresse för 

politik och säger precis som då att han inte vet vad politik är. Han är intresserad 

av fotboll, att få ett jobb och tjäna pengar. Precis som förra gången pratar han 

om hur han kopplar bort och tänker på annat när hans kompisar pratar om 

politik. Inget av de exempel på aktiviteter som finns uppräknade i enkäten t ex 

att demonstrera, gå med i ett politiskt parti eller debattera politik på internet är 

något som Erik skulle göra. 

 

 Åsa Så om man tänker på dom här frågorna då som handlar om 

  politik. Om man ska försöka sätta sig in i hur man styr och  

  bestämmer i landet och så. 

 Erik  Ja man ska väl men det är inget jag tänker på orkar sätta mig in i 

  just nu. 

Åsa Men det är som att du har en idé om att man ska det? 

Erik Ja man ska väl göra det ( ”skratt” ). Jag orkar inte bry mig om 

någonting alls egentligen. Jag bryr mig om mig själv och andra 

runtomkring mig men sen är det väl inte så mycket annat. Det 

blir väl mer sen jag kanske måste växa upp. 

Åsa  Du tror det? 

Erik Ja det är inte dags än. 

Åsa När är det dags då? 
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Erik  När man börjar jobba när man är runt tjugo kanske man kan 

växa upp. 

Åsa Kommer det att hända någonting då eller? 

Erik Nja det tar väl ett tag. Man måste ju vara intresserad när man 

känner själv att man kanske vill påverka då kanske man börjar 

sätta sig in i det. När man märker själv att man kanske inte har 

det så bra på grund av någonting då kanske man sätter sig in i 

det hela. 

 

Inför riksdagsvalet i september 2010 säger Erik att han kommer ”väl att rösta”. 

Vet han inte vad han ska rösta på så ”röstar jag väl som farsan”.  Vilket parti 

pappan röstar på vet han inte. Ett annat alternativ är att ”jag kanske röstar på 

Sverigedemokraterna eller Piratpartiet” för ”dom har så lite dom vet man vad 

man har”. Att de har bara en sak räcker egentligen inte enligt Erik men blir ett 

alternativ eftersom han inte orkar sätta sig in i allt som de andra partierna har. 

Precis som förra gången är det miljön och invandring som är de viktigaste 

samhällsfrågorna. Han ”kör bil överallt” men ”tror inte det är bilen som gör så 

mycket”. Invandrarna har ”fel syn på allting” och skolavslutningar som inte 

längre får hållas i kyrkan tas som ett exempel. När det gäller det egna inflytandet 

är det enligt Erik stort, både över hur man lyckas i skolan och i livet. Precis som 

förra gången pratar Erik om ”dom som bara ligger hemma och vill inte göra 

någonting” – de ska inte ha det lika bra som de andra i samhället. Dock ska 

skillnaderna mellan dem som arbetar inte vara så stora. 

 

Erik använder uttryck som ”taking it easy ta det lugnt det funkar än så länge”, 

”det blir väl mer sen jag kanske måste växa upp”, ”det är inte dags än” och 

”kanske inte omogen men inte så mogen att jag orkar en låg mognadsgrad 

kanske lite där i början” under samtalet. Han säger att han blir stressad och det 

blir kaos när han börjar tänka för mycket. Om han fick välja så skulle han inte 

läsa kursen i samhällskunskap. Han valde ett praktiskt program för att han 

”tycker om praktiska saker inte teoretiska saker”. 

 

Sammanfattning: Erik ger uttryck för ett lågt intresse för politik och 

samhällsfrågor vid bägge intervjuerna. Han vill ha ett jobb, tjäna pengar och 

ägna sig åt fritidsintresset fotboll. Att försöka sätta sig in i politik och 

samhällsfrågor skapar kaos och gör honom stressad. Än så länge fungerar det 

att inte vara insatt men han ger uttryck för att det nog snart är dags att växa upp 

– vilket innebär att sätta sig in i frågor som rör politik och samhälle. 
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5.2.2 Felix – ”Att rösta känns bara onödigt och tar tid” 

Vid den första intervjun sa Felix att han inte var speciellt intresserad eller insatt 

i svensk politik som enligt honom var detsamma som Reinfeldt. Han gillade 

inte Reinfeldt. Eftersom Sverige är så litet ansåg han att politik ute i världen var 

något intressantare. Han diskuterade lite grann med kompisar, inte 

klasskamrater eller föräldrar.När det gäller att rösta till EU-valet ansåg Felix att 

 

Det beror på vad man känner då. Om man är mer insatt är det viktigt. Alla 

borde rösta men jag bryr mig inte så hårt om det. 

 

Felix kunde tänka sig gå med i en demonstration medan ”bojkott och köpstrejk 

är inte min grej”. Under sin högstadietid var Felix med i centerpartiet dit en 

kompis drog med honom. ”Det var så mycket lama frågor hela tiden och hände 

inte så mycket det var inga riktiga frågor direkt ”, så han tappade glöden. 

 

De viktigaste samhällsfrågorna var enligt Felix jämställdhet eftersom alla ska  ha 

samma chans i livet, sjukvård och barnomsorg. Det samhälle som Felix föredrar 

är ett samhälle där alla borde få en chans där ”det ska inte vara så att några är 

jättefattiga och bor på gatan”. Eftersom vissa jobb kräver lång utbildning måste 

vissa tjäna mer för att kunna betala igen sina studielån.Han förväntade sig att få 

diskutera samhällsfrågor på lektionerna i samhällskunskap och tror att det blir 

bra. Han vill diskutera politik och säger att det är  

 

bra att man diskuterar så kommer man in på det särskilt i våran ålder eftersom 

vi snart är arton och ska rösta.  

 

Ett år senare har Felix intresse för svensk politik minskat. ”Det var en ganska 

tråkig kurs så man blev trött på det”. Hans uppfattning är att är svensk politik 

är hur Sverige styrs och han säger att han inte diskuterar politik med någon. 

Han är mer intresserad av samhällsfrågor vilket enligt honom har en bredare 

definition och kan innehålla det mesta. Felix röstade inte i EU-valet för han var 

inte så intresserad. 

 

Åsa Vad var det som fick dig att inte gå 

Felix Jag är väl inte så intresserad kanske. 

Åsa Hur kommer det att bli i september då tror du? 

Felix Då kommer jag inte att rösta 
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Åsa  Du kommer inte göra det? 

Felix Näe. 

Åsa Hur kan du vara så säker? 

Felix För jag är inte intresserad och det känns bara onödigt tar tid. 

 

Att sätta sig in i hur man styr och bestämmer i landet ”det får andra göra jag 

orkar inte”. Han säger att han vet var han står när det gäller samhällsfrågor. Att 

visa engagemang genom att bära märken/ symboler eller demonstrera är inget 

för Felix. ”Näemen det är inte jag”. Han anser att aktiviteter som att ockupera 

hus eller måla politiska slagord  känns fjantigt. 

 

När det gäller inflytandet över skolan säger Felix att det är ”helt upp till mig”. 

Hur livet i sin helhet kommer att bli har man också stort inflytande över dock 

kan tragedier eller att man träffar någon göra att livet förändras.  ”Man kan ju 

inte alltid få som man vill, det finns flera här på jorden” 

 

Viktiga samhällsfrågor är miljön som hela tiden försämras. Sjukvården som 

enligt Felix fungerar bra i Sverige är en viktig fråga samt jämställdhet. Felix 

föredrar även denna gång ett jämlikt samhälle och menar att jämlikhet är viktigt 

för att alla ska må bättre. Han tar återigen upp utbildning och studielån som en 

anledning till löneskillnader. 

 

Ingen skulle orka ta en lång och dyr utbildning till nån hjärnkirurg om man 

tjänade lika bra som en städare. 

 

Samhällskunskap var tråkigt men han tycker fortfarande att man ska läsa det, så 

att man kommer in i samhället lite grann och vet hur det går till 

 

Sammanfattning: Felix använde vid bägge tillfällena uttryck som bryr mig inte 

och orka. Han vet vad han vill när det gäller viktiga samhällsfrågor och 

återkommer till att alla måste få en chans och att ett jämlikt samhälle är viktigt. 

Hans intresse och ork är inte så starkt att han kommer att rösta i valet i 

september. 

5.2.3 Gunnar – ”Det här landet går som bra ändå” 

Vid den första intervjun sa Gunnar att hans intresse för politik och 

samhällsfrågor inte var så stort. Politik är ”dom som styr landet” och enligt 
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honom var det viktigt att veta vad partierna står för så att man vet vad det är 

man röstar på. Det låga intresset hindrade dock honom från att bli insatt.  

 

Så det är inte så många som orkar sätta sig in i vad partierna vill. Mer dom 

äldre dom som har det bättre ställt. Dom som håller på med politik har kostym 

och tjänar mycket pengar. Det blir ju bättre för dom som har det bättre ställt 

och sämre för dom som har det sämre.  

 

Han kan tänka sig rösta i allmänna val men man måste i så fall veta vad 

partierna står för. Hur det går för en i skolan och livet styr man själv. ”Om du 

bara vill så går det” säger Gunnar men menar också att bra lärare och föräldrar 

som tvingar barnen att göra läxor och plugga kan ha betydelse. För Gunnar var 

arbetsmarknad den viktigaste samhällsfrågan i och med den lågkonjunktur och 

alla varsel som var aktuella.  

 

Ämnet samhällskunskap ansåg Gunnar lät jobbigt med mycket plugg och teori 

och han skulle hellre velat ha ett yrkesämne. Går man ett yrkesprogram behöver 

man inte kunna något om politik är hans åsikt. 

 

Ett år senare är intresset för politik och samhällsfrågor fortfarande lågt. Han 

röstade inte i EU-valet eftersom han inte visste vad han skulle rösta på.  I 

riksdagsvalet kommer han att rösta om han hittar något som han tycker att han 

ska rösta på. 

 

Gunnar Ja egentligen vet jag väl vad vissa står för lite grann men jag vet 

ändå inte vad jag vill rösta på. Det är ju det.  

Åsa Ja och vad är det som hindrar dig från att lägga ned lite tid på 

att….? 

Gunnar Ja intresset ja jag tycker att det här landet går som bra ändå. 

Åsa Umm vad är det som skulle kunna få dig att gå och rösta? 

Gunnar Ja då bryr jag mig inte vilka som styr så länge det går bra. 

 

För Gunnar är det otänkbart att ockupera byggnader eller måla politiska slagord 

på allmän plats och han anser att det är en dum grej som folk som vill synas 

gör. Enligt Gunnar styrs livet av hur bra man är i skolan och är man 

ointresserad och inte bryr sig får man dåliga betyg. Lärarna har heller ingen lust 

att hjälpa elever som inte visar något intresse enligt honom. 
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Om du bara har bestämt dig för att du vill uppnå något i livet. Du vill få något 

bra jobb något speciellt som du siktat in dig på. Då är det bara att man 

bestämmer sig för det och så gör man det. 

 

Skatterna och arbetsmarknaden är fortfarande de viktigaste samhällsfrågorna 

och politikerna måste se till att alla får jobb. I det samhälle som Gunnar 

föredrar ska den som jobbar hårt få mera pengar och enligt honom går det att 

jobba sig upp från en låg lön. 

 

Gunnar säger att man borde kunna halvera ämnet samhällskunskap eftersom 

han anser att det mesta han lärt sig har han inte så stor nytta av. Han har inte 

blivit mer intresserad av samhällsfrågor. 

 

Sammanfattning: Gunnar sätt att resonera om frågorna skiljer sig inte nämnvärt 

mellan intervjuomgångarna. Hans intresse för politik och samhällsfrågor är lågt 

och han ser ingen anledning att engagera sig i frågorna så länge som det går bra 

för honom själv och landet. För Gunnar handlar livet om att om man bara vill 

så går det. 

5.2.4 Gustav – ”Samhällsfrågor det är ju nästan allt, så man måste ju vara   

intresserad” 

Gustav pratade ibland med sina föräldrar om politik och han tyckte det var ”lite 

grann intressant”. För honom var svensk politik partierna, valen och vem som 

sitter i riksdag och regering. Han ansåg att han var för dåligt insatt för att rösta i 

EU-valet. Han skulle vilja prata mer om politik och samhällsfrågor i skolan. 

 

Man får ju mera koll på vad som händer och man har väl lättare att påverka 

samhället sen om man vet vad det handlar om litegrann. En del är mera 

intresserade för det är väl som att vissa går och skruvar i bilar och vissa inte. 

Vad man föds in i för familj. Bor man ute på landet med en farsa som kör 

folkrace blir man nog kanske intresserad av det eller om  pappa är advokat ner 

på stan då blir man väl intresserad av sånt. 

 

Vore han intresserad skulle han kunna tänka sig att agera på olika sätt (skriva 

insändare, demonstrera) men intresset saknas. Enligt Gustav är det upp till dig 

själv hur du lyckas i skolan men hur man blir behandlad av klasskamraterna och 

hur bra lärarna är kan inverka.  
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Vissa jävlades med lärarna och tänjde på gränserna. Kollade hur mycket dom 

kunde leva om och härja. Dom tänkte att dom kommer in på sitt program 

ändå. Dom kunde ju om dom ville men dom vill inte riktigt. Dom sabbar ju 

bara för sig själv. 

 

Miljön var en stor samhällsfråga som enligt honom har ”gått överstyr” och han 

var ganska orolig för att det skulle bli för varmt och allt skulle smälta. 

Energifrågor och skola/utbildning var andra viktiga frågor. Samhällskunskap 

var enligt honom ”kanske inte hans favoritämne” men han såg inga problem 

med att börja med kursen. 

 

Ett år senare använder Gustav uttrycket ”inte någon jätteintresserad person” 

när det handlar om svensk politik. Däremot säger han att samhällsfrågor är man 

tvungen att vara intresserad av. 

 

Samhällsfrågor det är ju nästan allt. Det är kriminalitet och miljön och världen 

och alltihop och att få jobb och grejor. Det är ju så mycket man måste vara 

intresserad. 

 

Han röstade inte i EU-valet utan ansåg att han var för lite insatt och säger att 

”det är lika bra att dom som vet vad dom vill rösta på att dom vinner”. Han är 

också tveksam till om han kommer att rösta i riksdagsvalet eftersom han inte är 

säker på vad han vill än. Att politiska beslut är så komplicerade att experter 

borde få bestämma anser han inte och säger att ”många människor vet inte så 

mycket men egentligen är det inte så svårt om man bara tar sig lite tid”.  

 

Just nu tycker han att det känns  långsökt att engagera sig i politik och 

samhällsfrågor genom att bära märken, demonstrera eller liknande men tänker 

att han i framtiden kanske blir mer intresserad. Hur man lyckas i det framtida 

livet kan påverkas av om man får ett jobb, om man råkar ut för en olycka ”men 

man har nog störst inflytande själv i sin inställning till det där”. Samma sak 

gäller hur man lyckas i skolan – man måste välja en linje som man är motiverad 

för annars kommer man inte att lyckas.  

 

De samhällsfrågor som är viktigast för Gustav är fortfarande miljö och energi 

där han menar att  

det går ju inge bra för oss så jag tycker dom är skitviktig nu. Vi måste ju få 

andra miljötänk och grejor. Det har vi redan fått men alla måste få det. 
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Arbetsmarknad är ytterligare en viktig fråga. Det samhälle som Gustav skulle 

föredra är ett där de som utbildar sig och har bra jobb ska ha det bättre än de 

som går på socialbidrag men ”ingen får ju sitta utfattig heller”. Kursen i 

samhällskunskap anser han ha gett allmänbildning och tycker att kursen behövs. 

 

Sammanfattning: Gustav pratade vid bägge tillfällena om vikten av att vara 

insatt och kunnig. Han visste vad han hade för uppfattning i olika 

samhällsfrågor men var tveksam till om han skulle gå och rösta i riksdagsvalet. 

Han hade inte bestämt sig för vad han vill än. Miljö anser han vara en mycket 

viktig fråga. 

5.2.5 Egil – ”Jag har bara vaknat och börjat tänka på det” 

Egil var inte så intresserad av svensk politik vid det första intervjutillfället utan 

ansåg att politiska händelser ute i världen var intressantare. Han följde med i 

tidningar och på TV och diskuterade ibland politik med föräldrarna. Han skulle 

kanske rösta i EU-valet men visste inte om det var betydelsefullt. Hans 

inställning till politik och samhällsfrågor präglades av inställningen 

 

bryr man sig inte så bryr man sig inte, tycker man det är viktigt så tycker man 

det är viktigt 

 

Just då var det inget som Egil tyckte var tillräckligt viktigt för att han skulle 

kunna tänka sig demonstrera eller gå med i ett politiskt parti. Det var enligt Egil 

viktigt att hålla sig till lagen och att protestera genom att förstöra eller skada 

andras egendom var inget för honom. Han ansåg att han hade ett stort 

inflytande över hur han lyckades i skolan och även hur hans liv i sin helhet 

skulle komma att bli. Egil ville ha ett samhälle där alla hade det ungefär lika bra 

men där man kan ”lägga till lite om man är riktigt flitig och så”. De viktigaste 

samhällsfrågorna var sjukvård ”eftersom alla blir sjuka”, skola och utbildning 

”man tar sig ingenstans om man inte har skola och utbildning” samt lag och 

ordning. Egil lyfte också fram global uppvärmning som något han tänkte 

mycket på och diskuterade med sina föräldrar, dock inte med klasskamrater 

eller vänner. Samtalen på skolan handlade enligt honom om ”meningslösa 

grejor som dataspel och vad man gjorde i helgen” men han skulle inte vilja att 

man pratade om andra saker utan ”det var bra som det var”.  Egil hade ingen 

förväntning på ämnet samhällskunskap men tyckte att det är viktigt att lära sig 

lite grann om politik. 
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Ett år senare säger Egil att han är mycket intresserad av svensk politik. 

 

Åsa Om man då tänker sig att den syn du har på politik idag vad 

politik är och så. Har den på något sätt    förändrats under det 

här året?  

Egil Nja egentligen inte jag är bara mer intresserad. 

Åsa Ja vad tror du det beror på? 

Egil Jag vet inte man växer väl antar jag. Ja det rör ju en politiken 

rör ju en själv hur man kommer att ha det i framtiden så att… 

Åsa Har du på något sätt upptäckt det mer nu så att…? 

Egil Ja det har jag upptäckt det. 

Åsa Hur har det gått till? 

Egil Näe jag vet inte jag har bara vaknat och börjat tänka på det. 

 

Föräldrarna är fortfarande de enda han diskuterar med. Han röstade i EU-valet 

eftersom ”det kändes som om man gjorde någon skillnad”. Han vet vad han vill 

när det gäller viktiga samhällsfrågor och tycker att det är viktigt att sätta sig in i 

hur man styr och bestämmer i landet.  

 

Allting har ju med levnadsstandard och så. Hur man har det i landet med dom 

som styr. Hur dom med vad dom gör med sina tillgångar och så.  

 

Är man många finns möjligheter att påverka och han anser att man ska blanda 

sig i politiken ”man ser ju vad dom som styr gör med ekonomin och ja vad 

dom gör och så vad man tycker dom gör fel”. Egil kan tänka sig gå med i ett 

politiskt parti då han menar att ”man vet som inte vad man ska göra åt sakerna 

som man vill göra något åt”. Han för ett resonemang om det demokratiska i att 

man måste söka tillstånd för att få anordna en demonstration och hur man 

skulle bete sig om man fick nej. Det egna inflytandet är enligt Egil stort när det 

gäller hur man lyckas i skolan och vilka betyg man kommer att få men när det 

gäller det framtida livet och jobb är marknaden en faktor som påverkar. De 

viktigaste samhällsfrågorna är skola och utbildning ”för att få samhället att gå 

framåt annars blir hela samhället fattigt”, sjukvården ”att folk håller sig friska” 

samt miljö där han även denna gång lyfter fram global uppvärmning. Han vill 

ha ett jämlikt samhälle då det är 
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viktigt att alla i samhället mår bra annars får man bara en massa uteliggare och 

hela samhället blir bara skumt 

  

Samhällskunskapen har enligt honom varit rolig och lärorik. 

 

Sammanfattning: I Egils sätt att uttrycka sig kan man se en förändring där 

intresset för politik och samhällsfrågor har ökat. Då uttryckte han sig som att 

politik var antingen något man brydde sig om eller inte.  Nu ser han ser politik 

som något som rör honom själv och kommer att påverka hans liv i framtiden. 

Det egna inflytandet över att lyckas i livet anser han vara stort men vid den 

andra intervjun lyfts marknaden fram som en faktor som påverkar det framtida 

livet med möjligheter till jobb. 

5.2.6 Frans – ”Det är bara att bita ihop det har då mina föräldrar alltid 

sagt” 

Vid första intervjun var politik enligt Frans ”dom där valen då moderaterna 

vann” och det var inget som han var intresserad av att diskutera. Politiker  är 

experter och eftersom det är deras jobb tyckte Frans att det är de som får 

bestämma. Att blanda sig i politiken och t ex demonstrera ansåg Frans var bara 

dumt och då är det bättre att ta kontakt med någon politiker istället. ”Det är 

klart att allting hänger på en själv” sa Frans när han resonerade om det 

inflytande man som enskild individ har över skolan och det framtida livet. ”Det 

är bara att du bestämmer dig”. Den viktigaste samhällsfrågan var miljön och 

ecodriving och källsortering var saker han funderade över. Bankkrisen, skatter 

och invandring var andra frågor som var viktiga. Media ger enligt honom en 

bild av invandrare som bråkiga. Det samhälle Frans föredrog handlade om ”jag 

har alltid tyckt att dom som jobbar hårt ska få belöning för det” och ”de som 

bara slappar igenom förtjänar inget sådant”. När det gäller 

samhällskunskapsämnet tyckte han att det kvittar om de har det eller ej. Det var 

inget han skulle läst om han hade fått välja. 

 

Ett år senare säger Frans att samhällskunskapen inte blev så tråkigt som han 

trodde att det skulle bli eftersom ”saker som rör ens liv då blir det en annan 

sak”. Nu när han fyllt 18 år och ska flytta hemifrån tycker han att svensk politik 

är ganska intressant. Han är nöjd med moderaterna  som har ”skött det bra” 

och deras skattepolitik ”om man sliter mycket ska man ju ha betalt för det”. 

Frågor som rör politik diskuterar han hemma vid middagsbordet men med 
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kompisar och klasskamrater blir det mest vad han kallar skitsnack. Nu anser 

han att man ska blanda  sig i politiken och det ska inte bara vara så att vissa 

personer bestämmer allting. Inte heller anser han att politiska beslut är särskilt 

komplicerade. Han anser fortfarande att demonstrera eller gå omkring med 

märken eller symboler inte är något för honom. 

 

Ja men demonstrationer nej det är ingenting för mig. Samla in pengar det beror 

på. Det är alltid bra att samla in pengar men det beror på vad det är till. Som 

det där cancerfonden det tycker jag är helt rätt. Och jag vet inte vara med i ett 

politiskt parti nej det tror jag inte. Och politik på Internet det har jag inte heller 

debatterat någonting men jag det kommer väl senare. Om man följer en person 

som har en debatt och då kan man ju gå in och diskutera där det är väl 

någonting. Och demonstrationer nej det har jag ju sagt det är ingenting för mig 

och politiska slagord på allmän plats ( skratt ) näe inte det heller. Ockupera 

byggnader låter ju bara dumt. Näe jag gillar inte demonstrationer över 

huvudtaget och att man ska hålla på så för att få fram det man tycker 

Jag tycker man ska ta kontakt med en politiker på vanligt sätt prata 

 som människor. Det tycker jag. 

 

”Hur man lyckas i skolan det är ju helt på en själv” och lathet och låg 

motivation är anledning till att vissa misslyckas. Eftersom ”Sverige det är ju ett 

riktigt bra land att bo i” innebär det att man får en andra chans. De frågor som 

han denna gång lyfter fram som de viktigaste är miljön, barnomsorgen där han 

anser att samhället ska gå in och stötta barn vars föräldrar inte bryr sig samt 

jämställdhet. Alla ska ha samma rättigheter och samma chans till jobb och han 

pekar på Feministiskt initiativ i denna fråga. Vad gäller vilket samhälle Frans 

föredrar så  

 

Men det är väl som jag sa förut att dom som sliter för familjen dom ska ju få 

mer betalt. Så är det ju. Sen dom som kommer där och har knappt gått på 

skolan och så har dom ett jobb och så klagar dom på sin lön. Det ska inte dom 

som har kämpat för det få ta ut över egentligen. Så det väl därför jag gillar 

moderaterna för dom är ju lite mer sådära att man måste ta tag i det själv. 

 

Vad gäller ämnet samhällskunskap säger han ”jo det tycker jag verkligen alltså 

det är ju som det är allmänbildning det ska alla kunna”. 

 

Sammanfattning: Från att ha haft ett lågt intresse för politik och samhällsfrågor 

har Frans under året utvecklat ett intresse för vad som sker i politiken. Han 

uttalar sig i positiva ordalag om den politik som nuvarande regering för. Från 

att ha ansett att politik är frågor för experter anser han nu att man ska blanda 



67 

 

sig i genom att ta kontakt. Vid bägge tillfällena ger Frans uttryck för en stark tro 

på individens egen förmåga att påverka sitt liv. 

5.2.7 Henrik –”Ju mer kunnig man är ju mer vill man diskutera” 

Svensk politik är partier som försöker föra fram deras vilja och bli framröstade 

av folket – det var Henriks definition av  svensk politik  vid den första 

intervjun. Han var inte alls intresserad. Vad som händer ute i världen kunde 

ibland vara lite kul att veta, däremot var samhällsfrågor inte så intressanta. När 

det gäller politik så ska de som är engagerade och kan saker lösa det.  

 

Det finns ju dom som jobbar med det där tar tag i det och ser till att det bli 

rätt. 

 

Han skulle  ha röstat i EU-valet om han hunnit fylla arton eftersom det ”borde 

ju vara bättre än att inte rösta alls”. Man har själv ett stort inflytande över hur 

man lyckas i skolan även om lärare som man inte kommer överens med eller att 

man har problem hemma skulle kunna vara ett hinder. Enligt Henrik påverkas 

man mer av ”politiska grejor” som t ex arbetsmarknaden när man börjar arbeta 

och flyttar hemifrån och menar att ”det är svårt att bli engagerad i något som 

man inte har något att göra med egentligen”. 

 

De viktigaste frågorna var skola/ utbildning, kultur och energifrågan men även 

arbetsmarknaden ansåg Henrik vara viktig eftersom den inte gick så bra. 

 

Han hade haft bra erfarenheter på högstadiet av so-undervisning så hans 

inställning till samhällskunskap var att ”det blir väl OK”. Ett år senare säger han 

att han ”inte är så jätteintresserad egentligen av svensk politik” men det är kul 

att veta vad partierna tycker så att han kan rösta på några som kan föra fram 

hans åsikter. Han tänker rösta i riksdagsvalet och röstar hellre blankt än inte går 

och röstar. Just nu vet han vad han vill när det gäller viktiga samhällsfrågor och 

han tycker att det är trevligt och lärorikt att diskutera samhällsfrågor.  ”Det är 

inte så att man bara snackar strunt hela tiden utan det kommer väl någon 

värdeåsikt här och där”.  Henrik diskuterar med föräldrarna hemma vid 

matbordet, med vänner och klasskamrater och enligt honom så ”ju mer kunnig 

man är ju mer vill man diskutera”. Hans engagemang sträcker sig till att gå och 

rösta. Inget av de andra förslagen på politiska aktiviteter intresserar honom just 
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nu men om ”dom börjar övervaka onödigt mycket” kan han tänka sig någon 

form av engagemang, dock inte de olagliga metoderna. 

 

Precis som förra gången lyfter Henrik fram lärares betydelse för hur det går i 

skolan även om man själv har en stor betydelse. Skolan är den viktigaste 

samhällsfrågan enligt Henrik. 

 

Man vill ju inte att andra som går i skolan ska ha det skit då kommer ju nästa 

   generation att kollapsa.  

 

Det samhälle Henrik föredrar får inte vara ”sjukt orättvist” men ”dom som 

bidrar med någonting måste ju få en extra morot jamen annars kommer ju 

ingen att bidra med någonting”. 

 

Samhällskunskapen har enligt Henrik varit rätt rolig och gett mycket allmän 

kunskap med vad han kallar för icke-teoretiska teoretiska lektioner. 

 

Så det är lätt att följa med. Man behöver inte bläddra så mycket. Man behöver 

inte läsa utan man kan lyssna och göra någon liten anteckning på papperet eller 

i datorn så hära. Så man kan dom sakerna som man skriver ner och så lyssnar 

man. Så får man ganska mycket allmän kunskap. Det är inte så att jag kan ( 

knäpper med handen ) nämn fem fakta om riksdagen så här utan jag vet 

ungefär hur det funkar. Jag vet och så tycker jag själv att det är mycket roligare 

att lära sig. Och det är mycket roligare att kunna saker än bara en massa fakta 

som inte betyder så mycket. 

 

Sammanfattning: Henrik har gått från att se politik och samhällsfrågor som 

något som experterna får ta hand om till att tycka att samhällsfrågor är 

intressanta att diskutera. Att rösta i allmänna val är enligt Henrik viktigt. Han 

lyfter vid bägge intervjuerna fram lärares betydelse för elevers resultat.  

5.2.8 Hans – ”Lite annorlunda tror jag väl jag har blivit” 

I början av vårterminen i årskurs två sa Hans att han inte alls var intresserad av 

politik. Det var inte så intressant för hans del eftersom han inte fyllt 18 år. 

Kanske skulle han bli  mer intresserad sen men har man inget jobb har man 

inget som man bryr sig om i politiken. Vad som händer ute i världen var inte 

heller särskilt intressant. Det var bara Turkiet som var lite intressant eftersom 

Hans och hans flickvän skulle resa dit till sommaren och då vill man ju, enligt 

honom att det inte ska hända så mycket med landet. Han oroade sig för att inte 
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få något sommarjobb och pratade en del om finanskrisen. Dock var detta inget 

han diskuterade med någon och inget man pratade om på rasterna i skolan. 

 

Det egna inflytandet ansåg Hans var stort – både över hur det går i skolan och 

hur livet kommer att bli. Det handlar om att satsa på skolan, att göra läxorna 

och hur man väljer att jobba, på ett litet företag eller t ex Volvo. Sjukvård, miljö 

och försvar var de viktigaste samhällsfrågorna och Hans föreföll insatt i 

energifrågor och pratade mycket om uranbrytning och bilbränslen. Inför det 

faktum att samhällskunskapsämnet skulle dyka upp på schemat tänkte Hans 

”inte den skiten igen” och var framför allt nervös för att behöva redovisa 

muntligt inför klassen. Han ansåg att det man lär sig i samhällskunskap i 

grundskolan räcker. Ett år senare  säger Hans  att ”lite annorlunda tror jag väl 

har blivit” och menar att han i och med valet ( EU-valet ) nu är lite mer insatt i 

politiska frågor. Han anser att han vet hur samhället ska se ut och är mycket 

missnöjd med regeringen Reinfeldt.  

 

Ja men jag har blivit lite mer insatt i det här med valet och allting. Annars hade 

jag inte haft en aning om vad jag skulle rösta på men nu vet man ju ungefär  

vad man ska rösta på. Vad man ska gå efter hur man vill att samhället ska se ut. 

Och som det ser ut nu så arbetsmarknaden är ju helt värdelös. Det finns inga 

jobb och kraven på jobb är hur hårda som helst. Och förut så jag pratade med 

farsan och han sa att förut när dom andra styrde då var det annorlunda på 

marknaden. Det var mer jobb och man behövde inte ha lika hårda krav för att 

man skulle få jobb och det var färre som var arbetslösa i Sverige. 

 

Hans resonerar om arbetslöshet, hög- och lågkonjunktur, om hyresrätter och 

bostadssituationen för unga, EU-medlemskap för Turkiet och har åsikter och 

idéer om många olika samhällsfrågor. Hans intresse för svensk politik bedömer 

han som fyra på en femgradig skala. 

 

Nej inte riktigt det börjar bli lite mer intressant att veta hur det funkar. Det här 

med att det blir lågkonjunktur och högkonjunktur och såna grejor. Det är ju 

ganska intressant att veta. 

 

Det egna inflytandet över skola och framtid anser Hans är stort – att vara i 

skolan, att kämpa för att få alla betyg, ”om du bara sitter hemma kommer du 

ingenstans”. Dock är föräldrars stöttning viktig så utan dem blir man sittande 

hemma. Hans planerar att starta ett företag tillsammans med sin pappa. Att 

göra karriär ingår i Hans sätt att resonera och han ger exempel på Bill Gates 
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som enligt honom förtjänar alla sina pengar. Ett samhälle där alla har det 

ungefär lika skulle inte fungera enligt Hans. Då skulle ingen anstränga sig. 

Något aktivt deltagande i politiska handlingar, lagliga eller olagliga är inte 

aktuellt för Hans som anser att det räcker med att man kan rösta vart fjärde år. 

Gör man inte det ska man heller inte klaga. 

 

Sammanfattning: Från att ha beskrivit ett lågt intresse för politik och 

samhällsfrågor ger Hans under den andra intervjun uttryck för en mängd olika 

åsikter och uppfattningar om politik och samhälle. Valet till EU och 

undervisning om ekonomi är faktorer som fått honom att bli intresserad. 

5.2.9 Har elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhälle 

förändrats under den tid de genomgått kursen Sh A? 

Den fråga som skulle besvaras med hjälp av de individuella intervjuerna var om 

elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhälle förändrats under den 

tid de genomgått kursen Sh A. Man kan svara både ja och nej på den frågan. 

Fyra av eleverna uttrycker sig på ett annorlunda sätt. Deras intresse för politik 

och samhällsfrågor har ökat. Fyra av eleverna uttrycker sig på ett likartat sätt 

både före och efter kursens genomförande. Deras intresse har inte förändrats. 

Tre av dem är lika ointresserade medan en är fortsatt intresserad. 

 

Egil, Frans. Henrik och Hans har alla gått från ett lågt intresse för politik och 

samhällsfrågor till att nu ge uttryck för ett ökat intresse. De har  åsikter om den 

politik som regeringen bedriver och säger sig nu veta vad de har för inställning 

till viktiga samhällsfrågor. De ger uttryck för en insikt om att politik är något 

som rör dem och kommer att påverka deras liv. Samtliga av dem är nu 

övertygade om att de ska rösta i valet i september 2010. 

 

Egil var den av dessa fyra elever som var mest positiv till ämnet 

samhällskunskap vid den första intervjun. Frans och Henrik tyckte att det skulle 

bli OK medan Hans var mycket negativ. Efter kursens slut var samtliga elever 

positiva till kursen och uttrycker sig i termer av allmänbildning och det är sådan 

kunskap som alla ska ha. 

 

Felix, Erik och Gunnar uttrycker vid bägge intervjutillfällena ett lågt intresse för 

politik och samhällsfrågor. För dem handlar politik om att styra landet och det 

är ingenting som rör dem. De resonerar i termer av att så länge de har det så 
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pass bra som de har det ser de ingen anledning till att intressera sig. De 

använder uttryck som orkar inte, bryr mig inte och säger att det där får andra 

sköta. Att få ett jobb och tjäna pengar är deras fokus. Att jobb, arbetsmarknad 

och politik kan ha ett samband är inget som de resonerar kring. Deras sätt att 

uttrycka sig kring sitt eget inflytande, engagemang och viktiga samhällsfrågor 

skiljer sig inte heller mellan intervjutillfällena. Erik är den ende av de tre 

eleverna som säger att han ska rösta i valet i september. 

 

Dessa tre elever var också de elever som var mest negativa till ämnet 

samhällskunskap. Både Erik och Gunnar skulle helst vilja slippa ämnet medan 

Felix tyckte det behövdes trots att det var tråkigt. 

 

Gustav uttrycker sig också på ett likartat sätt i de bägge intervjuerna men till 

skillnad mot Erik, Gunnar och Felix är han positivt inställd till politik och 

samhällsfrågor. Han betonar vikten av att vara insatt och kunnig. För hans egen 

del innebär det att han inte kommer att rösta då han inte tror att han kommer 

att vara tillräckligt insatt för att veta vad han ska välja. Han är också positivt 

inställd till ämnet samhällskunskap. 

5.2.10Hur uttrycker sig eleverna om politik och samhälle? 

Några elever hade förändrat sitt sätt att uttrycka sig kring politik och samhälle, 

några elever hade inte det och på så sätt kunde ett ökat intresse för politik och 

samhälle återfinnas hos några av eleverna. Men hur uttrycker sig eleverna? Vilka 

åsikter och ståndpunkter ger de uttryck för? Finns det områden där eleverna ger 

uttryck för en likartad syn? Här gör jag nu en sammanfattning av elevernas sätt 

att uttrycka sig och drar i samband med detta också slutsatser om elevernas sätt 

att resonera. 

 

Min uppfattning är att eleverna i stor utsträckning uttrycker sig på ett likartat 

sätt. Deras sätt att resonera kring politik och samhällsfrågor har inte heller 

förändrats i någon nämnvärd utsträckning mellan de bägge intervjuerna. 

 

Samtliga elever för likartade resonemang när det gäller det egna inflytandet över 

hur de lyckas i skolan och i deras framtida liv. Alla ger uttryck för uppfattningen 

att de har ett mycket stort inflytande över hur de kommer att lyckas i skolan. 

Det är bara att bestämma sig, vill man så går det är uttryck som används. De 

elever som inte lyckas i skolan är lata och omotiverade. Några av eleverna ser 
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faktorer utanför individen som förklaring, t ex lärare eller föräldrar  men i 

huvudsak läggs inflytandet hos den enskilde. Detsamma gäller hur livet i sin 

helhet kommer att bli där eleverna endast undantagsvis diskuterar i termer av 

marknaden eller andra samhälleliga faktorer som kan påverka. Man kan säga att 

de utgår från en individualistisk syn och att strukturella förklaringsmodeller 

lyser med sin frånvaro. 

 

Hårt arbete, slit och en lång utbildning är enligt alla elever något som ska löna 

sig. Ingen skulle anstränga sig om det inte fanns morötter i form av 

inkomstskillnader utan då skulle hela samhället stanna av. Flera av eleverna 

uttrycker sig kring människor som inte bidrar med något utan bara lever på det 

allmännas bekostnad och anser att det inte är rimligt att de ska ha det lika bra 

som de som sliter. Detta är samtliga överens om. Å andra sidan uttrycker de sig 

i termer av att ”samhället får inte vara sjukt orättvist” och ”det som är så bra 

med Sverige socialen och allt sånt där dom är duktiga på att hjälpa till” så de 

inkomstskillnader de förordar får inte vara för stora. De verkar betrakta den 

offentliga sektor som de vuxit upp med som en självklar del av samhället. 

 

Elevernas sätt att uttrycka sig kring de förslag på handlingar som man kan ägna 

sig åt för att visa ett politiskt eller samhälleligt engagemang visar också ett 

tydligt mönster. Många av dem säger att de kan tänka sig göra en del av 

handlingarna – förutsatt att de är intresserade av frågan vilket de inte är just nu. 

Att demonstrera, bära märken/symboler som uttrycker en åsikt är ingenting för 

dessa elever som inte verkar vilja skylta med någon form av politiskt intresse 

eller engagemang. De förslag på olagliga metoder som finns med i enkäten som 

att ockupera byggnader eller delta i olagliga demonstrationer eller aktioner visar 

eleverna inget intresse för. Några av dem diskuterar i termer av att olagliga 

handlingar ska man hålla sig borta från medan de flesta av dem verkar tycka att 

de personer, som ägnar sig åt dessa aktiviteter är fjantiga och bara försöker visa 

upp sig. Detta kan ses som ett uttryck för den syn på manlig identitet som 

dominerar bland pojkar på yrkesprogram. Att skylta med ett engagemang för att 

på olika sätt förändra samhället är inget som är vanligt bland elever på dessa 

program. 

 

När eleverna ska ge uttryck för sitt intresse för svensk politik definierar de 

också vad de anser att svensk politik är. För en majoritet av dem handlar det 

om de politiska partierna och hur landet styrs. De flesta av dem anser att detta 

är tråkigt. Samhällsfrågor däremot anser flera av dem vara intressanta och de 
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diskussioner de haft på lektionerna om samhällsfrågor har de uppskattat. Att 

det skulle finnas ett samband mellan svensk politik och samhällsfrågor är inget 

som de lyfter fram utan dessa två verkar existera oberoende av varandra. Att 

svensk politik kan handla om  samhällsfrågor är inget som eleverna resonerar 

kring. Med denna definition av svensk politik  följer det svar som dominerar  

hur ofta de brukar diskutera politik med andra – det är sällan eller aldrig. 

Middagsbordet är ett uttryck som återkommer hos några av eleverna. Det är där 

man samtalar om frågor relaterade till politik och samhälle och några av 

eleverna citerar också sina fäder. I mycket liten utsträckning ger eleverna uttryck 

för att politik och samhällsfrågor är något de diskuterar med sina vänner eller 

klasskamrater. Miljö är enligt eleverna den viktigaste samhällsfrågan. De 

uttrycker oro för klimatförändringar och de konsekvenser detta kan få för dem 

själva. Trots frågans vikt och den oro de känner är miljöfrågor inget de 

diskuterar med någon. Skola och utbildning, arbetsmarknad och skatter är andra 

frågor som eleverna lyfter fram som de viktigaste. ”Skitsnack” och 

”meningslösa grejor” är de uttryck som används när elevernas ska beskriva de 

samtal som klasskamraterna för med varandra på raster. 

 

Påståenden som rör medborgarrollen och hur man ser på den enskilde 

människans ansvar och möjligheter besvaras på ett likartat sätt av eleverna. De 

vet med sig vad man som medborgare bör göra och resonerar i termer av att 

man borde men säger i nästa sekund att det krävs ett intresse för att ord ska bli 

handling – ett intresse som de saknar. Man kan alltså inte påstå att eleverna är 

ovetande om vad som i en demokrati krävs av en god medborgare. 

5.2.11 Vad ansåg eleverna om veckans spaning? 

Frågan om den deliberativt arrangerade undervisningen fanns med som en 

samtalspunkt vid de individuella intervjuer som genomfördes efter kursens slut. 

Jag var intresserad av hur eleverna hade upplevt det inslag som kallades veckans 

spaning, vilka för- och nackdelar eleverna såg med denna undervisningsform. 

Här presenteras ett sammanfattande resultat från de åtta individuella 

intervjuerna där jag strukturerat intervjusvaren utifrån de områden som 

framträdde i elevernas svar.  Elevernas tankar kring den deliberativt arrangerade 

undervisningen kretsade kring tre olika områden; upplevelser av undervisning, 

synen på lärande och socialt klimat i klassrummet.  
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Samtliga elever var överens när det gäller veckans spaning – det var det bästa 

med hela kursen. För eleverna verkar det faktum att man får diskutera och säga 

vad man tycker vara en mycket positiv upplevelse och något som samtliga 

betonar som det bästa med spaningen. ”Det känns ju bra när man får säga vad 

man tycker” enligt Egil. Stämningen var varit bra och diskussionerna 

intressanta. 

 

I elevernas svar återkommer tankar om själva formen för undervisningen, 

samtalen och vad de innebär för deras lärande. De gör också jämförelser mellan 

spaningslektioner och andra lektioner. 

  

Frans anser att undervisningsformen, diskussion bidrar till att han lär sig mer. 

 

Frans Alltså jag tycker att det är roligt att få säga vad man tycker om 

saker alltså. Inte bara lyssna och sen är det inte mer med det 

utan roligt att få säga vad man tycker och så där. Då det var ju 

roligt att dom kom på en sån uppgift 

Åsa Ja om du jämför dig själv när du satt och hade spaning jämfört 

med en vanlig lektion 

Frans  Alltså jag tycker att man lär sig mer så. Ja alltså det är som att 

man mera är med i   diskussioner och man får säga vad man 

tycker. Då blir det automatiskt mer intressant jämfört med då 

man får bara sitta och lyssna och sen skriva ned och så där. Jag 

tycker att man lär sig mer. 

 

Under en vanlig lektion är det läraren som är aktiv, som väljer ut ett innehåll 

och som elev sitter man bara stilla och lyssnar på läraren men i och med 

spaningen får man själv välja en nyhet, som intresserar en och man blir mer 

aktiv. De samtal som utspelar sig under en vanlig lektion handlar mer om att 

läraren och en enskild elev kommunicerar och Henrik beskriver det att ”det får 

ju igång någon liten diskussion men det övergår ju oftast till att läraren övergår 

till sin genomgång igen”. 

 

Elevernas syn på lärande och kunskap kommer fram i deras sätt att resonera 

kring vad man lär sig genom spaningarna. Felix som tyckte att det var det bästa 

med kursen har svårt att beskriva vad han lärt sig genom spaningarna, förutom 

att det var kul. Att de ämnen som behandlats i spaningarna skulle kunna ha ett 

reellt samband med innehållet i kursen i samhällskunskap verkar eleverna inte 

ha reflekterat över. För dem finns en tydlig rågång mellan vad den kunskap som 

man ska förvärva genom studier i samhällskunskap och det innehåll som har 
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bearbetats genom diskussionerna i veckans spaning. Gustav uttrycker detta på 

följande sätt: 

 

Gustav Näe alltså det är ju som inte alltså om Gun har en genomgång 

om ekonomi eller någonting. Då lyssnar man. Då är det en 

massa nytt som man inte vet bnp och en massa grejor. Men om 

man har en spaning och så det är ju som ingenting man ska lära 

sig. Det är ju ingenting vad ska man säga… 

Åsa Är inte det samhällskunskap? 

Gustav Jo det är samhällskunskap att veta hur allting går till och allt 

sånt där. Men spaningen handlar ju inte om hur typ någon 

politiker har kommit fram till hur han har lagt fram någon åsikt 

eller någonting. Utan det ju som mera hur någon  har mördat 

någon eller hur någon har hållit något barn i källaren och så ska 

man diskutera runt det och höra. Det är ju som inte man lär sig 

något av fast det är väl ja… 

 

Att lära sig något i samhällskunskap verkar innebära att man lär sig något nytt 

om t ex ekonomi och det är läraren som är den som kan och som lär ut.  I 

spaningarna har man som elev haft en åsikt och den hade man med sig in i 

klassrummet och i deras ögon handlar det inte om kunskap utan om åsikter. Att 

man måste ha kunskap för att argumentera, att man lyssnar till de andra och 

använder deras argument och på så sätt införlivar ny kunskap är inget som 

eleverna resonerar om som att de lärt sig något som har med ett 

kunskapsinnehåll att göra. 

 

Däremot kan spaningen leda till att läraren fångar upp tråden och i den fortsatta 

lektionen går vidare med spaningens innehåll. Gustav ger uttryck för att ha 

genomskådat spaningens didaktiska potential som en intresseväckande ingång 

till fortsatt undervisning. 

 

Gustav Nja det vart ju mest så att i spaningarna då gick någon fram och 

så hade dom sina frågor. Och så svarade någon lite kort och alla 

svarade samma sak och så gick vi in på något annat som hade 

med det att göra. Och så blev det diskussion och så pratade vi 

ganska länge ibland 

Åsa  Så då blev spaningen ett sätt att…. 

Gustav Ja öppna något annat typ. 

 

Att argumentera och uttrycka en åsikt är eleverna däremot överens om att man 

lär sig med metoden. Felix menar att ”man blir ju bättre på att diskutera. Man 

lyfter ju fram vad man själv tycker om det och sen ska man även tänka på vad 
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dom andra kan ha för motargument och sen vara beredd med argument mot 

motargumenten också”.   

 

Henrik resonerade om varför det är viktigt att få lyssna till vad andra har att 

säga. 

 

Åsa Ja just det men du är det viktigt då det där med att lyssna på 

andra vad dom har att säga är det? 

Henrik Ja givetvis. Om man pratar om samhällskunskap så är det ju 

inte bara jag som lever i samhället utan det är ju flera ett antal. 

Åsa Ja varför ska man höra vad alla andra tycker då? 

Henrik Jamen det är väl viktigt att veta vad andra känner. Man kommer 

ju inte att ha samma åsikt som andra då. Dels så är det viktigt 

att kunna framföra sin egen åsikt ta till och sen ta till sig andras. 

 

Elevernas egna val av innehåll kan sägas ha gett upphov till vad som kallas 

autentiska frågor, innehållet behandlar något som känns äkta vilket gör att 

diskussionen inte upplevs som en pseudodiskussion som enbart utförs för att 

det är lektion utan det är på riktigt. Detta har inneburit att det skitsnack som 

annars brukar dominera enligt Henrik har försvunnit. 

 

Henrik Ja i alla fall på spaningarna och så om vi ska säga att vi är en 

ganska ytlig klass annars så kommer man in i väldigt bra 

diskussioner ändå. Alla har en åsikt och alla det är inte bara så 

här skitsnack och det är inte bara så här att någon är okunnig 

och bara struntar i allting. Inte har koll på samhället och bara 

flyter på. En sån person kanske kommer med någon eller ett 

par åsikter som du kanske kan tycka är helt ok. 

Åsa Så det här skitsnacket. Det har inte varit med i spaningarna? 

Henrik Näe inte riktigt. Vi har väl skrattat någongång då och då men 

det behöver inte vara skitsnack för det. 

 

Att få säga vad man tycker har eleverna uppskattat. De har också uppskattat att 

få ta del av vad alla andra har för uppfattningar och menar att alla ska vara med 

och de som inte vågar prata har fått en chans med denna metod. Hans var den 

av eleverna som tydligast formulerade sig kring sociala relationer i en klass och 

vilken betydelse samtal under lektioner kan få för detta. 

 

Åsa Men om man tänker sig under dom andra då fick ni också höra 

andras åsikter som inte stämde överens med dina kanske 

Hans Ja 
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Åsa Är det spännande eller? 
Hans Ja då får man veta vad alla andra i klassen tycker också. Se vad 

dom tycker och vad dom ligger åt för håll och allt möjligt. 

Åsa Ja varför vill man veta det? 

Hans Bra fråga. Det är bara intressant att veta vad alla andra tycker.    

Hur dom tänker och så. Om det skulle hända något i klassen så 

vet man ungefär vad alla kommer att tänka och vad dom tycker 

och så 

Åsa Vet man inte det på samma sätt om man inte skulle ha dom här 

lektionerna? 

Hans Man sitter som egentligen inte och pratar om olika diskussioner 

i en klass precis. Det är ju mest dom som spelar dataspel eller 

nåt. Dom sitter ju och pratar om det och dom andra vi som 

tycker om bilar vi pratar om det och så. Det är ju egentligen 

inte som att man sitter och diskuterar någonting. Man vet ju 

egentligen inte vilken ställning alla andra har till.. 

Åsa Men du tyckte var det bra att få reda på det? 

Hans Ja det var det ju det var en riktig höjdare 

Åsa Vad kan det göra för ett klimat i en klass? 

Hans Ja man kommer väl sig närmare till klasskamraterna. Man vet ju 

vad dom när man sitter och pratar med varandra än om en 

sitter tyst i ett hörn så hamnar han ju aldrig med i 

samtalsämnet. Om man sitter och pratar med varandra så där så 

kommer man ju med lite mer in i klassen 

Åsa Ja kändes det så eller? 

Hans Ja lite grann. Men man börjar ju som veta vad alla andra tycker 

och har för egna fattningar av allt som händer runt omkring. Så 

då vet man ju ungefär vad om man skulle ta upp ett 

samtalsämne så vet man ju ungefär hur dom skulle reagera. 

Annars skulle man bara sätta sig och så kanske dom skulle bli 

sur över eller vad som helst. Nu när man vet hur dom tänker så 

är det ju lättare att dra upp ett samtalsämne med någon. 

 

Hans sätt att beskriva den kommunikation som normalt sett finns mellan 

eleverna i klassen ger en beskrivning av grupperingar av elever där man framför 

allt pratar om det man är intresserad av, i exemplen dataspel eller bilar. Genom 

spaningarna har eleverna getts en möjlighet att träda ur denna snäva elevroll 

och ge uttryck för tankar och åsikter kring en mängd olika teman vilket enligt 

Hans gör det lättare att ta kontakt med klasskamrater, som man annars inte 

skulle ha pratat med. 

 

Även de tre elever som inte var positivt inställda till ämnet samhällskunskap var 

positiva till det inslag i undervisningen som gick under benämningen spaning. 
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5.2.12Hur kan resultaten av de individuella intervjuerna sammanfattas? 

Den fråga som skulle besvaras med hjälp av de individuella intervjuerna var om 

elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhällsfrågor har förändrats 

under den tid de genomgått kursen Samhällskunskap A. För vissa av eleverna 

tycks det som att deras attityder till politik förändrats så att de nu anser att 

politik rör dem och kommer att påverka deras liv. 

 

Den deliberativt arrangerade undervisningen  verkar inte ha påverkat elevernas 

attityder till olika samhällsfrågor utan deras inställning till frågorna är relativt 

stabila mellan intervjutillfällena. Trots eller tack vare de samtal kring aktuella 

nyheter och samhällsfrågor som de haft varje vecka resonerar de åtta eleverna 

på ungefär samma sätt vid bägge intervjutillfällena. De är överens om att man 

som individ har ett mycket stort inflytande över sitt liv, att hårt arbete och slit 

ska löna sig. Att visa upp ett politiskt engagemang i form av demonstrationer, 

märken och knappar eller att använda olagliga metoder är inget för dessa elever 

som använder ord som fjantigt i sitt sätt att resonera kring detta. 

 

Elevernas definition av svensk politik är hur Sverige styrs samt de politiska 

partierna och det är tråkigt. Samhällsfrågor däremot kan vara intressanta. 

Eleverna resonerar inte i termer av att svensk politik och samhällsfrågor kan ha 

något med varandra att göra.  

 

Den deliberativt arrangerade undervisningen i form av veckans spaning har 

varit det bästa med hela kursen enligt samtliga elever. Att få uttrycka sin åsikt, 

lyssna till de andra och själv välja ämnesinnehåll är det som gjort 

spaningslektionerna till en positiv upplevelse enligt eleverna.  

 

Detta var det resultat som framkom vid de individuella intervjuerna. I nästa 

avsnitt presenteras resultatet av fokusgruppsintervjuerna där 3-4 elever från 

respektive undervisningsgrupp deltog. 

5.3 Elevernas uppfattningar om den deliberativt arrangerade 

undervisningen  

Hur har eleverna uppfattat den deliberativt arrangerade undervisningen dvs. 

veckans spaning? För att besvara den frågan har jag använt mig av 

fokusgruppsintervjuer där fyra intervjuer med 3-4 elever/grupp genomförts 

efter kursens slut. Utgångspunkten för intervjuerna var den övergripande frågan 
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vad eleverna ansåg om den deliberativt arrangerade undervisningen. I 

fokusgruppsintervjuerna bröts denna fråga ned till ett antal delfrågor.141 Jag var 

intresserad av  hur eleverna upplevde denna undervisningsform. Vilka för- och 

nackdelar fanns enligt dem jämfört med mera traditionella former av 

undervisning? Hur såg eleverna på sitt sätt att agera under en spaning? Hur 

skulle de själva beskriva det lärande som sker under en spaning – vad är det 

man lär sig? I den följande presentationen utgår jag från de frågor eleverna 

samtalade kring och låter varje fråga bilda ett eget tema. 

5.3.1 ”Roliga diskussioner” 

Kul, roligare och intressanta diskussioner var de mest frekventa uttrycken när 

eleverna ombads att ge en spontan kommentar till det som på lektionerna i 

samhällskunskap har kallats spaning. Vad som var kul och intressant var att få 

lyssna till andras tankar, lära sig vad andra tycker samt se från olika perspektiv. 

Eleverna verkade nöjda med att själva ha fått vara aktiva och delaktiga i 

lektionen, både att få säga sin åsikt men också att själv få välja ämnesinnehåll. 

Eleverna väljer ämnen som de vet att klasskamraterna kommer att vilja 

diskutera. Man väljer inte ”torra ämnen” då man riskerar att ingen säger något 

och att det blir tyst. Det är också viktigt att man själv kan något om ämnet så att 

man lättare kan föra diskussionen. 

 

Åsa  Jamen när du hör spaning vad tänker du då? 

Daniel  Jag vet inte. Spaning det är kul. Det är roligare än att sitta och 

läsa en massa uppgifter och lyssna. 

Åsa  Okej och David? 

David  Ja det är ju roligare än att läsa. Och man lär sig ju ganska 

mycket och det är kul att diskutera. Vissa frågor inte alla men 

jag tror man lär sig mycket av det där. 

Åsa  Ja okej och.. 

Dag  Dag ja det är väl ganska skönt med omväxling. 

Åsa Ja. 

Dan  Och jag tycker som dom andra. Det är skönt med dom 

diskussioner. Jag tycker det är kul med dem istället för att sitta 

och läsa en bok. Man får som prata med varandra och lära sig 

nya saker. 

Åsa  Vad är det som är så bra med att prata då? 

Dan  Det blir som en skön stämning med varandra när alla börjar 

diskutera och vad man har för olika argument. 

                                              
141 Se bilaga 3. 
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Åsa  Håller ni med? 

Dag  Ja. 

David Ja. 

Daniel  Ja man sitter ju hellre och lyssnar när typ kompisarna pratar och 

typ lärarn istället för att ja läsa en tom text som det inte blir så 

mycket av. 

5.3.2 ”En vanlig lektion kan man sitta och sova bort” 

Vad är det som skiljer en spaningslektion från andra former av lektioner? Enligt 

eleverna  är den främst skillnaden deras egen aktivitet. De beskriver sig själva 

som betydligt mer aktiva under spaningslektionerna än under andra lektioner. 

 

Anton Ja alla elever blir ju delaktiga. Det är ju ingen som kan sitta och 

sova bort höll jag på att säga utan man måste ju hänga med. 

Alla måste ju hänga med 

Åsa Är det lättare att sova bort? 

Anton Ja men om någon står bara står därframme och babblar då kan 

man ju sitta och inte lyssna alls tills lektionen är över och sedan 

gå därifrån. 

Åsa Ja och det kan man inte..? 

Anton Näe då måste man ju uttrycka sin åsikt och då måste man ju 

veta vad alla pratar om för att kunna göra det. 

 

Spaningarna betraktas som något kul vilket leder till engagemang och aktivitet. 

Ordparen kul – tråkig är vanligt förekommande. Tråkigt är att läsa, att arbeta 

med boken och svara på frågor. Svaren blir inte lika seriösa utan kortfattade och 

det handlar mest om att få det gjort. Att skriva svar på  frågor från ett papper 

inbjuder inte till engagemang utan blir ett arbete som utförs ”bara för att göra 

det för att få ett betyg och inget mer”. När man istället får prata anser eleverna 

att de kommer med bättre och seriösare svar.  

 

Åsa  Du blir mer seriös? 

David Det blir väl alla tror jag. 

Dag Ja det blir ju som mer seriöst. Om du ska sitta och läsa en bok 

då slutar man och börjar prata med kompisen i stället. 

Dan Efter tio minuter… 

Dag Ja man tycker det blir så tråkigt i längden. 

 

Ytterligare en skillnad handlar om vem som i elevernas sätt att uttrycka sig styr 

lektionen, läraren eller eleverna. ”När hon sitter i ringen får hon vänta på sin 

tur, när hon står därframme är det hon som håller i lektionen” medan i en 
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spaning är det de elever som håller i spaningen som styr. En ”vanlig” lektion 

styr läraren och på så sätt kan lektionen klassificeras som lärarens projekt 

alternativt att det är läraren som har ansvaret för lektionen medan eleverna 

upplever att de har ansvaret  under en spaning.  

 

Enligt eleverna är upplägget med spaningslektioner inget som man som lärare 

bara kan kopiera och använda som en metod vilken som helst. De använder 

uttrycket att läraren måste veta ”hur man för en spaning” vilket i elevernas 

ögon handlar om att få alla elever att vilja och våga prata. Att använda metoden 

utan insikt om detta skulle enligt eleverna inte fungera. Det hänger helt på 

läraren om spaningarna kommer att utvecklas på ett positivt sätt.  

 

Att komma till en lektion, sätta sig i en ring och sen uttrycka åsikter om en 

nyhet som en klasskamrat presenterar –  blir inte det en lektion där man som 

elev inte behöver anstränga sig särskilt mycket? Min invändning att en 

spaningslektion skulle kunna upplevas som slapp och att man gick dit och satt 

av tiden fick inget gehör hos eleverna som istället hävdade motsatsen. Enligt 

dem kan man mycket väl sova bort en traditionell lektion men inte en spaning.   

 

David Ja alltså det känns ju ändå slappt men tänker ju att ja men 

samtidigt så… 

Dag Det känns ju inte meningslöst. 

David Näe precis det känns inte meningslöst men det är ett kul sätt 

och därför så engagerar man sig mer  

Och då kanske man hellre kommer på den lektionen och gör 

det än att typ ja skita i den helt. För då har man ju ändå känner 

sig delaktig för att då man själv pratar. Då måste man ju vara 

lite engagerad. 

Åsa  Beter du dig likadant på en spaningslektion som på en vanlig? 

David  Njae kanske inte. Det beror på vad det är för vanlig lektion 

också. 

Dag  På vissa kan man ju bara sitta och vara lite trött och inte göra 

någonting. Man får en uppgift och ibland skiter man i den och 

ibland gör man den. Men har man en spaning så känns det som 

att då ids man inte bara sitta och inte göra någonting. 

Åsa  Där gör man någonting man kan inte bara… 

Dag  Ja så känns det i alla fall. 

David Man vill ju göra någonting också. 

Dag  Och det är ju som omöjliga lektioner att bara sitta av. 

Dan  Ja det är nästan omöjligt. 

Åsa Kan du berätta varför? 
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Dan  Jamen man blir ju som engagerad. Hon engagerar en. Alla har 

ju som en uppgift i klassen då det är dom där spaningarna och 

så där. Annars på dom andra lektionerna då har man ju ett val. 

Då kan man bara sitta där och inte göra någonting. Det kan 

man inte på samhällskunskapen. Det blir ändå som roligt om 

man vet att man ska ha en spaning då får man ju leta reda på 

något som man tycker är intressant. Till exempel om man 

tycker att sport är intressant då kan man ta upp något om det 

och så. Om man märker att andra vill börja diskutera mer och 

mer om det då blir det ju ett roligt samtal. 

 

Det som till det yttre kan se ut som en aktiv kunskapsprocess t ex  elever som 

sitter och arbetar med läroboken kan enligt dem lika gärna innebära att man 

”läser en tom text som det inte blir så mycket av”. Eftersom alla förväntas 

uttrycka en åsikt är man enligt eleverna tvungen att hänga med så att man vet 

vad man ska säga. Enligt en grupp kan man välja hur man vill agera under en 

vanligt lektion, jobba eller inte men under en spaning har man inget val – 

läraren har lyckats engagera alla elever så de känner sig helt enkelt tvungna att 

delta. 

5.3.3 ”Fast ibland är det någon sån där skräll som smyger fram” 

Fördelen med spaningslektion handlar för eleverna om diskussionen och att de 

elever som annars inte pratar plötsligt får en röst. Detta förefaller vara det som 

eleverna anser vara det mest positiva med spaningarna. Metoden innebär en 

systematisering av tillgång till talutrymmet i klassrummet och eleverna verkar ha 

satt stort värde på att få lyssna till alla i klassen. I  spaningarna får alla en chans 

att uttrycka en åsikt och istället för att det bara är några elever som pratar får 

man chansen att höra allas åsikt. I och med denna undervisningsform får man 

själv också en möjlighet att uttrycka sig. 

 

Bertil  Ja fast ibland är det någon sån där skräll som smyger fram. 

Åsa  Ja berätta om det. 

Bertil  Typ Bengtsson. 

Björn  Ja faktiskt. 

Bertil  Ja ibland har han ju åsikter om allt. 

Åsa  Hur har det gått till när du säger att det är en skräll? 

Bertil      Ja det undrar jag också han pratar ju inte. 

Björn  …blir så glad 

Bertil  Han pratar inte så jättemycket men sen om man gör något 

intressant då. 
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Björn  …träffar hans ämne 

Bertil  Ja då smäller det bara till. 

Åsa Men det är i spaningarna alltså? 

Bertil  Ja. 

Åsa  Det är inte på dom vanliga lektionerna? 

Bertil  Näe då är han tyst. 

Åsa  Så du har egentligen aldrig hört på en vanlig lektion? 

Björn  Jo ibland fast inte… 

Bertil  Det är inte så att jag hör att han sitter och pratar konstant. 

Åsa Men det här då att du säger att det är en skräll innebär det att 

du… 

Bertil  Näemen man trodde inte att det var han som skulle ta tag i det. 

Björn  Ta dom starka åsikterna… 

Bertil  …höja rösten. 

 

Det fria valet av ämne innebär enligt eleverna att man väljer något som man 

känner sig säker på och kan något om vilket innebär en trygghet. Man väljer 

också något som man tror kan intressera klasskamraterna. Eleverna ger uttryck 

för att denna form av kommunikation skiljer sig från vad som annars sker när 

eleverna ska redovisa något för klassen. Då är man nervös, står framför klassen 

och lyckas inte få till stånd en dialog utan när man sagt sitt blir det pinsamt tyst. 

Dessa redovisningar ger sällan upphov till någon dialog eller kommunikation 

eleverna emellan utan när den redovisande eleven sagt sitt är det hela över. I 

spaningarna vet man att de övriga hakar på och samtalet flyter. 

 

Själva formen att sitta i ring gör att alla ser och hör varandra och eleverna 

menar att ”det är lättare att prata i ringen än att själv stå mitt på scenen”. I 

intervjun med lärarna framkom att det från början var vissa problem med att få 

eleverna att sitta i ring. De vägrade flytta bänkarna, de satte sig utanför ringen 

och obstruerade på alla sätt och vis. 

 

Åsa Hur kändes då från början då att sätta sig i ring? 

Daniel Drygt! 

Åsa  Det var det va? 

Daniel Ja från början i alla fall. Då fattade man inte varför man skulle 

sätta sig i ring. Det gjorde man på dagis typ det hde man inte 

gjort på ett antal år. 

Dag I förskolan. 

Daniel Ja så det gjorde man ju aldrig. Tyckte att det kändes ja va fan 

gör vi men sen vart det ju ja då gjorde vi det en gång i veckan. 

Så sen gick det ju bra efter ett tag men man var ju lite… 

Dag ( viskar ) skeptisk. 
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Daniel skeptisk från början. 

Åsa Hände det någon gång att du insåg att yes det kanske  

 inte är så dumt? 

Daniel Ja det kom väl eftersom. 

David Ja det blir ju som ett bra samtal när man sitter så där. 

 

En annan fördel med spaningarna och att fler elever kommer till tals handlar 

om att läraren kan få en annan bild av eleven och elevens kunskap. Eleverna 

menar att ”lärare får höra hur man tänker och får lite mer att tänka på hur man 

är som person”. Detta kan lärare sen använda när de ska sätta betyg. En elev 

lyfter fram att det kan vara svårt för läraren att veta om eleven lär sig något 

jämfört med om man har en skrivuppgift på ett papper där det är tydligt om 

eleven kan eller inte. 

5.3.4 ”Folk tror ju på en om man kan prata” 

Att utveckla den kommunikativa förmågan – så skulle man kunna sammanfatta 

vad eleverna menar att man lär sig i spaningarna. Man lär sig uttrycka en åsikt 

inför andra genom att man får en chans att säga vad man tycker. Man lär sig att 

argumentera och man vågar prata. Oavsett vilket yrke man utbildar sig till är det 

viktigt att lära sig uttrycka sin åsikt. Man lär sig också att se saker från olika 

perspektiv. Några elever tar upp allmänbildning och aktuella frågor i samhället 

som ett uttryck för innehållet i det lärande som sker men det som dominerar i 

elevernas svar är den kommunikativa förmåga som utvecklas genom samtalen. 

 

Åsa  Om man lär sig något och vad man lär sig när man har en sån 

här metod? 

Calle  Man lär sig argumentera fast det kanske man redan kan.  

Åsa  Ja. 

Calle  Men det är bra att diskutera mot någon som har andra åsikter 

och kanske lärorikt. 

Åsa  Varför är det bra? 

Calle  Ja så kan man se det från olika håll. Man ser inte bara från ett 

spår. 

Åsa  Men det här med att lära sig att argumentera måste man kunna 

sånt? 

Calle  Det är ju bra att kunna. 

Christoffer  Ja det är väl inte livsnödvändigt men kan vara bra att kunna. 

Calle  Folk tror ju på en om man kan prata. 
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5.3.5 ”Man är väl inte mer slamsig för att det är spaning” 

Seriös och lättsam – så beskriver eleverna stämningen i klassrummet under 

spaningarna. Det var inte lika stelt som det annars brukar vara på lektioner utan 

”det blir som en skön stämning med varandra när alla börjar diskutera och vad 

man har för olika argument”.  Man har också kunna uttrycka sina åsikter utan 

att de andra har kommit med negativa kommentarer. ”Men det var som inget 

sånt hära du är ju dum i huvudet för du tycker så. Det var inget sånt.” 

Enligt eleverna så har de funderat över vad de själva anser om ämnet, lyssnat till 

vad klasskamraterna haft för åsikter och sedan dragit en slutsats utifrån det. Har 

klasskamraterna levererat vad som uppfattas som en vettigare åsikt än den man 

själv hade från början så har man ändrat sig.  

 

Calle  Om dom drar upp någonting som jag inte har tänkt på och så 

tycker jag att det verkar vettigt och bra bättre än det jag tyckte 

då kan jag ändra mig. 

Åsa  Hur är det med dig då? 

Christer  Ja ungefär lika man kan ju ändra sig det beror på vad frågan 

handlar om. 

Åsa  Är det .. känns det ok att ändra sig? 

Christer  Ja det måste man ju få göra tycker jag. 

Åsa  Ja vad säger du? 

Christoffer  Ja det är väl klart det är väl då man lär sig typ. 

Åsa  Det är inte så att man måste liksom tycka det man tyckte från 

början? 

Christoffer  Näe man tycker väl det som låter mest rimligt. 

 

Eleverna i en av grupperna säger att de är vana vid surr och att ingen lyssnar.  

De kallar det för att ”allting är på en grabbnivå” där det mesta ”går ut på att ha 

kul” och det är ”lite obrytt”. Man beskriver sig som sämsta klassen i skolan och 

att ”livet leker”. Det är den enda grupp som ger en bild av sig själva som 

stämmer överens med tidigare forskning om pojkar på yrkesprogram.142 De 

säger samtidigt att det är ”trevligt att ha lite seriöst för en gångs skull”. De 

övriga grupperna har inte pratat om sig själva i dessa termer. 

Anledningen till att de beter sig seriöst under lektionerna i samhällskunskap går 

att hänföra till en faktor, läraren.  

 

David Ja det är en bra lärare och eftersom vi inte har så många bra 

lärare så känns det som om man ska ta vara på den lektionen. 

                                              
142 Willis (1981), Trondman (1999,2001,2003), Hill (1998,2003), Högberg (2009). 
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Dan Och då kanske man fokuserar extra bra på den. 

Dag  Ja man känner att det spelar roll om man är där eller inte. 

Åsa Men vad är det som gör att hon är så bra då? 

David Ja hon är engagerad och bryr sig att det går bra för dom i 

klassen. 

Dag Hon är rolig och trevlig och inte så där sur alltid glad och 

positiv. 

David Men även om hon alltid är glad så är hon inte oallvarlig är det 

någonting så tar hon det på allvar. 

Dan Ja det är ju oftast allvar. 

Åsa Är det viktigt att lärare bryr sig om hur det går för er? 

Dag Ja det är väl ganska viktigt att den som ska lära en det man bör 

kunna bryr sig om att man lär sig det. 

David Och då blir det ju en jäkla stor skillnad när vi får henne och 

hon vill lära ut och är engagerad och bryr sig. 

Åsa Blir det då så att ni bjuder till liksom? 

Dan Ja det är väl roligare att ge någon någonting som dom 

uppskattar. 

Åsa Så ni hade blivit lika seriösa utan den här spaningsformen? 

Dag Nja. 

David Det vet man inte. 

Dan Den har väl hjälpt till men. 

Dag Ja den har väl skapat en bra sammanhållning i klassen på just 

samhällskunskapen också. Så man känner sig trygg när man går 

till samhällskunskapen med den läraren och allting för då när 

man sätter sig i en ring och så då kan man ju sätta sig bredvid 

någon som man aldrig suttit bredvid annars. 

 

En lärare som bryr sig att det ska gå bra för eleverna, som är glad och positiv – 

det är enligt eleverna förklaringen till att de ansträngt sig för att vara seriösa på 

lektionerna i samhällskunskap. Att läraren tagit sig själv och klassen på allvar 

har skapat en känsla av trygghet på lektionerna vilket bidragit till ökad 

samhörighet. 

 

En grupp använder uttrycket taggad för att beskriva stämningen under 

spaningarna. Undervisningsformen inbjuder till någon form av tävlingsmoment 

där det gäller att argumentera och få över de andra på sitt lag och detta upplevs 

av några av eleverna som mycket positivt och sporrande.  
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5.3.6 ”Man spårar ur från ämnet och börjar prata om andra grejor” 

Vilka nackdelar ser eleverna med spaningslektioner?  Enligt dem kan de ibland 

sväva iväg längre än vad som var meningen och det kan lätt bli vad de kallar 

oseriöst. Man tappar fokus och samtalet spårar iväg och eleverna börjar prata 

om andra ämnen. En anledning till detta kan vara att det nya samtalsämnet är 

intressantare än själva spaningsämnet. Här är det enligt dem bara läraren som 

kan sätta stopp och föra tillbaka samtalet till dess utgångspunkt. Det är en roll 

som ingen elev skulle ta på sig. 

 

Åsa Ja vad finns det för negativt med det? 

Calle Det kan väldigt lätt bli oseriöst och att man spårar ur från 

ämnet och börjar prata om andra grejor och sen kanske bara 

några pratar och inte hela klassen. 

Åsa Ja håller ni med om det? 

Christer Ja det brukar det kan bli så. 

Åsa Men det här med att det blir oseriöst då? 

Calle Det hära med att man går i ordning runt bordet då kan då 

brukar man bara säga jag tycker som den andra. 

Christoffer Ja ibland kanske det är svårt att komma på något. 

Calle Alla håller med en person. 

Åsa Ja okej men kan man tänka sig att någon av er skulle säga men 

hörnini nu måste vi skärpa till oss nu börjar det bli oseriöst 

händer det någonsin? 

Christer Nej det har inte hänt. 

Åsa  Det har aldrig hänt? 

Calle Nej. 

Åsa  Fast ni har suttit och tyckt det? 

Christoffer Ja man har väl tyckt att det blivit oseriöst men… 

Åsa Vad är det som gör att man inte gör någonting? 

Christer För att det nya ämnet kanske är intressantare eller roligare. 

Calle Jamen även om man säger något så kommer det inte att fungera 

det är bara läraren som kan säga till. 

Åsa Inte klassen? 

Calle Nej ( fniss ) nej alltså en person kan ju inte övertala alla andra 

om att vara tysta. I så fall ska han ha något vettigt att säga för 

att föra tillbaka diskussionen på rätt spår. 

 

Ingen elev kan alltså ta på sig den roll som handlar om att återföra samtalet till 

någon form av utgångspunkt och styra upp vad som enligt eleverna kan bli 

oseriöst. Denna roll är lärarens. 
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Några elever anser att för de elever som lär sig bättre genom att sitta och läsa 

kan metoden också vara en nackdel. Detsamma gäller för de elever som är 

rädda för att prata inför klassen. 

5.3.7 ”Alla nyheter handlar om politik också det är inte bara det där 

tråkiga” 

Studiens övergripande syfte handlar om i vilket avseende deliberativt arrangerad 

undervisning kan ha betydelse för yrkeselevers intresse för politik och 

samhällsfrågor. I de fokusgruppsintervjuer jag gjort har jag inte ställt den 

konkreta frågan Har ditt intresse för politik och samhällsfrågor förändrats 

under kursens gång?  Däremot har vi samtalat kring hur de besvarat enkätens 

påstående om intresse för samhällsfrågor och politik.  

 

Åsa Tror ni att ni har skrivit att ni är mycket intresserade eller lite 

intresserade? 

Dag  Nja det beror väl på. Man är väl mer intresserad av vissa men 

det är inget man en del grejor intresserar mig lite grann men det 

mesta skiter man ju i. 

Åsa   Ja så man skulle kunna gissa att ni fyllt i lite intresserade? 

David  Ja man blir ju lite intresserade. 

Åsa  Men om man tar det här som ni gjort en gång i veckan som 

kallas för Spaning som ni har tyckte varit intressant är inte det 

samhällsfrågor? 

Dag  Jo men det är ju som jag vet inte när man bara hör det så där 

samhällsfrågor då tycker man ju bara skit. Men då är det lärarna 

som ska få oss intresserade och göra något som en spaning. 

Och då blir det som kul istället för att bara här har ni fem 

papper gör det och då är det bara skit för då har man ju ingen 

aning om vad det är. 

David  Då gör man det bara för att göra det. 

Dan  Men det känns som det är mest bara nyheter vi har pratat om 

då är det ju inte så mycket politiskt. Inte riktig så mycket som 

att sitta och prata om vad socialdemokraterna gör. 

Åsa  Näe men tänker du mera på partierna? 

Dag  Ja men näe jag sitter ju inte och funderar på nämen jag tycker 

att dom ska sänka skatterna så att vi får näe det är ingenting jag 

sitter och funderar så där på annars. Det är bara på skolan men 

jag är inte ointresserad när det väl kommer upp på skolan inte 

helt ointresserad. 

David  Man märket ju att det slutar med någonting. Det är som på alla 

nivåer jamen att det inte bara är alla jättesmarta som kan ta det. 
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Att allting handlar om att alla nyheterna handlar om politik 

också det är inte bara det där tråkiga. 

 

I elevernas begreppsvärld finns en tydlig uppdelning mellan politik, 

samhällsfrågor och nyheter. Politik är vad de politiska partierna och deras 

representanter säger och gör och det är inget som eleverna självmant samtalar 

om. Begreppet samhällsfrågor signalerar  något tråkigt, något som kopplas ihop 

med lektioner vars innehåll man själva inte känner sig särskilt delaktiga i. Det är 

vuxenvärldens eller lärarnas projekt och inget som eleverna verkar anse ha 

något med dem att göra. Det är också lärarnas uppgift att få eleverna 

intresserade. Genom spaningar har enligt eleverna detta lyckats. Nyheter som 

man själv får välja att spana på är intressant och roligt. En av elevgrupperna 

resonerade  i termer av att nyheterna handlar om politik vilket innebar att 

politik ”det är inte bara det där tråkiga”. 

5.3.8 Sammanfattning av fyra fokusgruppsintervjuer 

Elevernas övergripande intryck av spaningslektionerna är att de varit roliga och 

intressanta. Stämningen i klassrummet har varit lättsam och seriös. Att själva få 

välja innehåll, att få uttrycka en åsikt och det faktum att alla elever kommer till 

tals är enligt eleverna det mest positiva med undervisningsformen. Eleverna har 

uppskattat att få ta del av vad alla andra tycker och tänker i olika frågor. 

 

Att lära sig att uttrycka en åsikt och se andra perspektiv är vad man lär sig enligt 

eleverna. De anser också att man som elev är mer aktiv och seriös under dessa 

lektioner jämför med en ”vanlig” lektion. Under en spaningslektion måste man 

uttrycka en åsikt och därför måste man vara uppmärksam på vad som sägs. 

Detta gör att man blir mer delaktig och lektionen blir mer intressant. Under en 

”vanlig” lektion kan man drömma sig bort eller prata med kompisen utan att 

det spelar någon roll. 

 

De samtalsregler som lärarna utarbetade definierade vad som skulle utmärka 

den deliberativt arrangerade undervisningen.143 Genom att lyssna till elevernas 

                                              
143 Regler för veckans spaning: 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 ihur 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 som skapar grund för ett fortsatt samtal. 
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samtal om spaningslektionerna går det att uttala sig om huruvida de 

samtalsregler som lärarna hade bestämt efterlevdes och om man kan säga att det  

var deliberativt arrangerad undervisning som utspelade sig Min tolkning är att 

de regler som fanns uppställda för samtalen också följdes. Merparten av 

eleverna var aktiva och även de som annars brukar vara tysta kom till tals, 

stämningen var seriös och tillåtande där eleverna gav uttryck för olika sätt att se 

på de frågor som kom upp. Framför allt den regel som  handlade om att alla 

skulle komma till tals är den som eleverna lyfter fram. Den prestigelöshet som 

verkar ha präglat samtalen innebar också att elever kunde ändra sina åsikter 

utan att detta upplevdes som problematiskt eller som en prestigeförlust. 

 

I sitt sätt att formulera sig kring samtal som undervisningsform ger eleverna 

också uttryck för sin inställning till andra former av undervisning. Att läsa texter 

och att arbeta med frågor till en text är tråkigt. Det är en i huvudsak muntlig 

kultur som dominerar bland eleverna och man vill så långt det bara går undvika 

det skrivna ordet. De ger också uttryck för olika slags förhållningssätt som man 

som elev kan välja mellan att inta – att ge upp efter några minuter och snacka 

med kompisen, att mekaniskt utföra en uppgift eller att engagera sig i uppgiften. 

Läraren framstår som en av de viktigaste faktorerna för elevernas val av 

förhållningssätt. Lärare som inte lyckas motivera varför eleverna ska utföra en 

viss uppgift eller i vilket sammanhang en text eller en uppgift hör hemma 

kommer att misslyckas med sitt uppdrag. Eleverna utför möjligtvis 

pliktskyldigast uppgiften men lärandet och engagemanget blir begränsat. 

 

Eleverna sätt att resonera kring vem som styr en lektion ger en fingervisning 

om hur de ser på vem som har ansvaret för en lektion. Det är läraren som leder 

och styr och som därmed har ansvaret för vad som sker. Under spaningarna har 

detta ansvar flyttats över till eleverna vilket t ex  innebär att de är noga med att 

välja ut ämnesområden som kan tänkas intressera klasskamraterna och leda 

fram till diskussioner. 

 

Den kritik som de riktar mot spaningarna handlar om att de ibland svävar bort 

från det ursprungliga ämnet och börjar prata om andra saker. 
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5.4 Lärarnas syn på den deliberativt arrangerade undervisningen 

Vilken betydelse har den deliberativt arrangerade undervisningen fått för 

lärarnas syn på undervisning och lärande? Den frågan är utgångspunkten för 

följande resultatredovisning. 

 

Under den första terminen träffades jag och lärarna ca två gånger i månaden för 

att samtala kring lärarnas erfarenheter av spaningarna. Dessa samtal spelades 

inte in utan istället förde jag korta anteckningar.  Den första 

fokusgruppsintervjun som spelades in genomfördes som en form av 

halvtidssummering. Vilka erfarenheter hade lärarna hittills dragit av spaningarna 

och vad kändes angeläget att koncentrera sig på/ förändra inför den andra 

terminen?  

 

Även den andra terminen träffades vi två gånger i månaden, läste litteratur kring 

deliberativ pedagogik och forskningsrön beträffande undervisning på 

yrkesprogram samt samtalade om lärarnas erfarenheter. När kursen avslutats 

genomfördes den andra inspelade fokusgruppsintervjun som koncentrerades 

kring lärares syn på uppdraget kunskapsutveckling/demokratisk kompetens och 

lärarnas syn på undervisning och elever. 

5.4.1 Hur  anser lärarna att spaningarna fungerat?  

Från början fanns det hos eleverna ett visst motstånd mot att  möblera om i 

klassrummet och sätta sig i ring. Enstaka elever vägrade komma in i ringen och 

det tog lång tid i anspråk att komma till skott. Efter en termin går det smärtfritt. 

I två av grupperna är eleverna alltid redo att hålla i en spaning, i två av 

grupperna är det lite si och så med att komma förberedda. I vissa fall dyker 

eleverna helt enkelt inte upp. Från början upplevde lärarna att det ibland kändes 

mera som att eleverna spelade teater med lite påklistrade kommentarer och att 

eleverna på något sätt försökte härma ett lärarbeteende. Nu har detta upphört 

och lärarna säger att kommunikationen mellan eleverna känns genuin och äkta. 

Eleverna  påminner också  lärarna ”Vem ska spana nästa gång” när lärarna är på 

väg att glömma att utse ansvariga elever En lärare beskriver det som att det 

känns som att eleverna har börjat tycka om hela den situation som spaningarna 

innebär ”Jag tror dom trivs ganska bra på samhällskunskapen trots allt”. 

Däremot upplevs spaningarna inte alltid så genomarbetade utan mera som ett 

hastverk som förberetts strax innan lektionen. 
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Något som lärarna hela tiden upplevt som problematiskt är att få samtalen att 

lyfta, att nå en nivå bortom ja och nej-kommentarer. Även att få en fråga belyst 

från flera olika perspektiv och lärarna har ibland upplevt samtalens innehåll som 

ganska torftigt. Vilken strategi man som lärare ska inta kring detta är lärarna inte 

överens om. En lärare säger att hon brukar gå in och ”styra upp” samtalen, föra 

in nya perspektiv för att få samtalet att flöda vidare med nya infallsvinklar 

medan en lärare säger att hon ”låter spaningarna haverera” och låter eleverna ta 

fullt ansvar för spaningen. Lärarna är överens om att förmågan att föra 

deliberativa samtal är något som kräver övning och inget som man behärskar 

direkt. 

 

Hanna  Hur kan man kräva någonting när man inte visar hur det kan se 

ut? 

 

En av lärarna genomförde i början av andra terminen själv en spaning och lät 

den fungera som en exempelspaning som eleverna fick utvärdera. 

Utvärderingen innebar att eleverna fick möjlighet att reflektera över samtalets 

form och vad de samtalsregler som gäller för spaningarna innebär. 

Samtalsreglerna presenterade även i början av den första terminen när 

spaningarna startades men när läraren nu gick igenom reglerna ännu en gång 

blev det enligt henne som ”att dom fattar mer nu vad det är som faktiskt 

krävs”.  

  

Vad kan man  kräva av elever? Kan man förvänta sig att de ska kunna föra 

deliberativa samtal i en klassrumssituation?  Hur bör man som lärare agera i 

klassrummet för att elevernas kunnande inom detta område ska utvecklas? 

Räcker det med att avsätta tid till samtal eller ska man själv ta aktiv del och styra 

samtalet? Faller inte själva poängen med deliberativa samtal i så fall? Frågor 

som dessa  har varit upp till diskussion under hela den första termin som 

lärarna arbetat med samtalen och i fokusgruppsintervjun kan man se att lärarna 

inte är överens om hur man ska hantera detta..  

 

Lärares övergripande uppdrag kan både ses som tudelat,  att förmedla 

ämneskunskaper och fostra självständiga och demokratiska medborgare. Detta 

dubbla uppdrag är något som accentuerats  med spaningarna.  De diskussioner 

som lärarna för kring nivån och i någon mån kvaliteten på samtalen hänför jag 

till ambivalensen kring lärares dubbla uppdrag. Lärarnas fokus har i någon mån 

legat på ämneskunskaper. Deras ambition med samtalen har framför allt varit 

en kunskapsambition – eleverna ska lära sig så mycket som möjligt om det tema 
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som behandlas i spaningen. Med så mycket som möjligt menar jag här att så 

många olika perspektiv som möjligt ska lyftas fram. De ämnesmässiga 

perspektiven i en spaning får inte bli för ensidiga och torftiga. En idealbild av 

hur ett deliberativt samtal kring ett aktuellt tema kan se ut har krockat med 

verkligheten bestående av sjutton killar från yrkesprogram, som sitter i en ring i 

ett klassrum och som bara i viss mån har velat/haft förmåga att föra de samtal 

med många perspektiv och bottnar, som lärarna sett som det ideala samtalet.  

5.4.2 Vad har spaningarna handlat om?  

När eleverna själva fått välja ämnesinnehåll med utgångspunkt i aktuella 

händelser – vilka ämnen är det som tagits upp? Vad är det som det varit så 

intressant att diskutera kring? Ett återkommande tema har varit kriminalitet: 

mord, våldtäkt, misshandel, rån, streeetracing. Andra ämnen som man kan 

kategorisera inom den politiska sfären har varit kyrkovalet, homosexuellas rätt 

att gifta sig i kyrkan, fettskatt i Danmark, apotekens avmonopolisering, 

lagstiftning: FRA, IPRED och dess efterlevnad. Under den första terminen 

behandlades IPRED-lagen i riksdagen och detta var ett ämne för ett flertal 

spaningar där eleverna var mycket missnöjda med lagstiftningen. Ämnen som 

rör skolan har också funnits med: frånvaro i slutbetyg, rektor ändrar betyg, 

lärares löner. Andra ämnen har varit svininfluensan, ICA-reklam – kränkande?, 

pirater i Somalia, penisförlängningar, unga tjejer / sociala medier. 

 

En förändring av spaningsämnenas karaktär kan skönjas där eleverna lämnat 

kriminaliteten därhän och istället fokuserat på de frågor som rör individen i 

relation till samhället. Inte sällan är temat ”den lilla människan som kommer i 

kläm”. Det kan handla om fettskatt, homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan 

eller Apotekets avmonopolisering och samtalen handlar om individens frihet 

och ansvar och hur mycket staten ska lägga sig i. En majoritet av spaningarna 

handlar om svenska förhållanden och endast i undantagsfall behandlas 

internationella frågor.  

5.4.3 Är det deliberativt arrangerad undervisning som pågått under 

spaningarna? 

Vid den andra fokusgruppsintervjun var ett tema den definition av deliberativt 

arrangerad undervisning som lärarna formulerat och de regler som skulle gälla 

under spaningarna.  Ansåg lärarna att dessa regler hade efterlevts? Gick det att 
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karaktärisera det som skett som deliberativt arrangerad undervisning? Kravet på 

att alla elever ska vara aktiva i samtalet hade enligt lärarna uppfyllts även om 

vissa elever hade varit mera aktiva än andra. I och med rundorna fick alla en 

chans att uttrycka sig och Hanna trodde att eleverna ”känt att man haft rätt att 

uttrycka sig”. Lärarna beskrev elever som under de vanliga lektionerna aldrig sa 

någonting men som i spaningarna uttryckte sina åsikter. 

 

Hanna Och då när det är hans tur då känns det ju som om han 

pliktskyldigast som du säger att han av plikt säger någonting. 

Det blir som en teater men det är väl för att han är så ovan vid 

att prata. Så helt plötsligt blir det som en scen och så ska han 

säga någonting. Men gud jag kan bara tänka mig hur hans hjärta 

klappar därinne men hans säger ju alltid någonting. Och sen 

säger han aldrig någonting och tittar inte ens på en liksom ...... 

han är också en sån där som när det blir hans tur då blir ju alla 

alldeles tysta också och bara tittar på honom. Vad ska han kan 

han prata? 

 

Reglerna om att lyssna på de andra och att samtalet inte handlar om att vinna 

har enligt lärarna också fungerat. De beskriver atmosfären som tillåtande och 

Hanna menar att ”ingen klankar ner på en inte heller läraren”.  

 

Samtalsreglerna har enligt lärarna efterlevts. Däremot har de regler som skulle 

gälla för de två elever/vecka som var ansvarig för spaningen har inte efterlevts 

på samma sätt. Eleverna har enligt lärarna ej varit tillräckligt förberedda eller 

inlästa på sin spaning för att kunna anlägga perspektiv och använda 

analysmodellen144 i sin redovisning av spaningen. Detta har också inneburit att 

deras möjligheter att leda samtalet med hjälp av följdfrågor har begränsats. 

Den regel som handlade om att samtalet måste sluta i en överenskommelse som 

skapar grund för fortsatt samtal tonades enligt lärarna ned och kändes enligt 

dem inte lika självklar som de andra reglerna. När eleverna samtalat och 

argumenterat kring ett aktuellt ämne kändes det enligt lärarna inte lämpligt att 

varje gång avsluta samtalet med att försöka komma fram till en gemensam 

tolkning eller överenskommelse. De gav exempel på olika frågeområden där det 

kändes påklistrat att försöka nå en överenskommelse då samtalet inte var av den 

karaktären att en överenskommelse kändes aktuell. Det kunde t ex handla om 

fenomenet streetracing och polisens/bilförarnas agerande där samtalet kretsade 

                                              
144 Didaktisk modell som används som analysverktyg i ämnet samhällskunskap. Utgår från problemet som 

sedan bryts ned i delar; orsaker, konsekvenser samt åtgärder för att komma till rätta med problemet. 
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kring vem som gjort vad och där en avslutning i form av en överenskommelse 

bara hade känts påklistrad.  

5.4.4 Relationen lärare – elev 

I och med spaningarna anser lärarna att de fått en annan relation till eleverna.  

De säger att de har sett varje elev på ett annat sätt än när de har en grupp på 

trettiotvå elever där ”fem heter Markus och fem heter Magnus”. 

 

Erika Ja men hur sedda blir dom av mig då egentligen. Ifall jag ska 

vara lite kritisk och sen är de ju så där jag det beror väl på hur 

man är som person. Men alltså någonstans det är klart att jag 

har sett dom här eleverna mycket mer än vad jag har gjort med 

andra grupper. 

Hanna Ja för det är en ansats det är ett fokus nu ska vi se varandra. 

Erika Om man liksom håller dom där borta, skriver upp saker på 

tavlan, håller distansen, så länge folk är tysta och inte stör 

undervisningen får dom göra vad dom vill. Det här ställer ju 

helt andra krav på både lärare och elever. Det blir ännu mer 

naket och avklätt på något sätt, man vill inte ha den här ytan. 

 

Gun anser att spaningarna har inneburit att klimatet i klassrummet blivit mera 

ödmjukt och kännetecknats av en god stämning. 

 

Gun Jamen jag tänker på den där artikeln eller avhandlingen vi fick 

läsa när det beskrevs hur skitjobbigt den läraren hade. Då kände 

jag också men så har man ju kunnat uppleva det i vissa grupper 

själv men så har det ju inte varit här. 

Åsa Du har ju haft yrkesprogram förut? 

Gun Jaja. 

Åsa Känner du någon skillnad? 

Gun Ja det gör jag och det är därför jag säger att dom här 

spaningarna har varit jätteavgörande för den relation vi har. 

 

Beteenden som att stapla bänkar på hög när läraren gick ut ur klassrummet, att 

sitta med en tändare och elda eller att som en papegoja gång på gång säga Hitler 

var vanliga vid kursens början men enligt lärarna så ”mal spaningarna på ett 

väldigt effektivt sätt ned den där typen av motstånd det försvinner”. Genom att 

sitta med i ringen beskriver lärarna det som att de ”blir på samma lag som 

eleverna och man är inte den där motståndsfiguren framme vid katedern på 

samma sätt”. Lärarnas deltagande i spaningarna tenderar ibland att fungera som 
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en miniföreläsning där de ger sin syn på ämnet med hjälp av uttryck som ”å ena 

sidan, å andra sidan”. I stället för att stå vid tavlan och föreläsa om skatter, 

livstidsstraff eller andra områden inom ämnet levererar de samma sorts 

information till eleverna när de sitter och deltar i spaningen. Enligt Erika blir 

hennes elever mer mottagliga för kunskap på detta sätt. De regler som gäller vid 

spaningen har enligt henne också färgat av sig på den övriga undervisningen. 

 

Kan det vara så att den satsning lärarna gjort i projektet inneburit en tätare 

relation till eleverna men att detta förhållningssätt inte fungerar om man ska 

ägna sig åt deliberativt arrangerad undervisning i många undervisningsgrupper? 

Lärarna hävdar motsatsen och påstår att man med ett professionellt 

förhållningssätt mycket väl kan arbeta enligt deliberativa principer. 

 

Hanna Ja det kan man göra. Nu har man engagerat sig för det är bara 

en grupp och då kan man gå in känslomässigt mycket men man 

kan vara lika bra i elevernas ögon utan att koppla på känslorna. 

Erika Det tror jag också. 

Hanna  Det upplevs att man bryr sig och man bryr sig också men man 

har sina boundaries klara för sig. 

Erika  Ja precis jamen det är som en kurator en samtalsledare dom är 

professionella samtalare. 

 

Att med hjälp av deliberativt arrangerad undervisning få en djupare relation 

med eleverna är alltså inget som enligt lärarna skulle behöva inskränka sig till 

någon enstaka elevgrupp där man s a s ger allt utan är fullt möjligt att uppnå 

med fler undervisningsgrupper. 

5.4.5 Inblick i elevernas värld 

Enligt lärarna så har spaningarna inneburit en annan inblick i elevernas värld, på 

gott och ont. De problem som elever kan möta i sin vardag och som i viss mån 

är klassrelaterade blir lättare att få syn på med denna form av undervisning.  

 

Erika Jag tycker nog att det har varit lättare att skjuta ifrån sig men 

när man kryper under skinnet på något sätt så blir det svårare 

att inte se elevens hela situation.  

 

Vilket ansvar har man som kärnämneslärare att förvalta den kunskap om 

elevernas värld som samtalen inneburit? Lärarna ger uttryck för att spaningarna 

gett dem en  insyn i elevernas värld, både den utanför men också inom skolan. 
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De deliberativa samtalens poäng handlar om emancipation och frigörelse. 

Eleverna ska formas till självständiga individer som kan argumentera och vågar 

ta ställning för att förändra.  Elever har synpunkter och åsikter om hur deras 

utbildning bedrivs. I vissa fall är de starkt negativa men har en uppfattning om 

att ” i de fall de för fram åsikter är det ingen som bryr sig riktigt”. 

 

Här kan ett dilemma för de inblandade lärarna urskiljas. Spaningarna som ett 

verktyg för att utveckla kommunikativa förmågor samt ett demokratiskt 

självförtroende. Hur ska lärarna hantera den information de får från eleverna 

om hur de ser på sin utbildning, skolans lärare och skolledning? Försöka hejda 

de samtal som handlar om elevernas skolsituation? Hänvisa dem till andra 

forum t ex klassråd när det gäller just dessa frågor? Lyssna men inte aktivt göra 

något för att hjälpa eleverna att konkret göra något åt sin frustration? Hur man 

som lärare ska hantera situationer när man får insyn i elevernas upplevelser av t 

ex kollegor är en komplicerad fråga som förefaller ha blivit aktualiserad med 

denna form av undervisning. 

5.4.6 Att alltid behöva uttrycka en åsikt – ”Jag tycker som han” 

Att vissa elever har svårt att ge uttryck för en åsikt och muntligt kommunicera 

sina tankar är något som lärarna blivit uppmärksamma på vid denna 

undervisningsform. En vanlig kommentar vid de rundor som avslutat varje 

spaning har varit ”Jag tycker som han”. Vid rundorna ska eleverna ge uttryck 

för de insikter och tankar som dagens spaning gett upphov till. Kan man 

avkräva elever att de alltid ska kunna ge uttryck för sina tankar och funderingar? 

Har man alltid en åsikt om allting? Lärarnas tankar kring detta handlar framför 

allt om de elever som har svårt att formulera någon åsikt/insikt överhuvudtaget. 

Handlar det om klassrumssituationen eller har dessa elever inte förmågan att 

verbalt ge uttryck för sina tankar och funderingar? Att eleverna lämnar 

gymnasiet utan att muntligt kunna föra fram sina synpunkter anses av lärarna 

som ett misslyckande för skolan. En av lärarna beskriver det sociala klimatet i 

hennes grupp där en elevs närvaro ofta får de övriga att bli tysta och inte våga 

ge uttryck för sina synpunkter som en förklaring till ”Jag tycker som han”.  De 

övriga verkar mera vara inne på avsaknad av kunskap och ett outvecklat språk 

som förklaring.  
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5.4.7 Lärarnas tankar om elever från olika gymnasieprogram 

En av lärarna beskriver hur hon höll en spaning om ett för staden mycket 

kontroversiellt ämne där stadens lokalpress hade översvämmats av ilskna och 

negativa insändare och kommentarer. Hon förväntade sig ett liknande 

bemötande från eleverna men ”så jag fick ju liksom alla mina fördomar ställda 

på sin kant”. Eleverna var positiva, intresserade och kom med en mängd 

förslag. Lärarna lyfter fram yrkeselevernas frågvishet där specifika detaljfrågor 

haglar i klassrummet och ”det är aldrig så många gånger som man sätts på 

pottan i sin brist på kunskap”. Eleverna på studieförberedande program 

accepterar systemet och de accepterar att lärarna väljer ut vad som är relevant. 

Yrkeseleverna däremot kan haka upp sig på diskrepanser och ”ja men om man 

är socialist hur f-n kan man göra friskolor?”. Elever från studieförberedande 

program låter sig inte uppröras på samma sätt av att teori och praktik inte alltid 

stämmer överens. Yrkeseleverna blir enligt lärarna mer moraliskt indignerade 

över de diskrepanser som de identifierar när det t ex gäller politiska ideologier 

jämfört med elever från studieförberedande program som mer accepterar 

tingens ordning.  

5.4.8 Har lärarna förändrat sitt sätt att se på undervisning?   

Lärarna säger att de är mera tillåtande i förhållande till ämnets kanon än vad de 

annars brukar vara.  Det inte är lika forcerat som tidigare.  

 

Gun Det är inte lika fyrkantigt och jag har inte mätt dom lika 

mycket. 

 

Man kan också identifiera en skillnad när det gäller frågan om hur elevers 

kunskap ska bedömas. Lärarna har inte haft lika många skriftliga prov som de 

annars brukar ha. Den insikt som de ger uttryck för är att den kunskap som 

elever visar vid de muntliga spaningarna skulle lärarna aldrig ha 

uppmärksammat om de använt sina traditionella skriftliga metoder. 

 

Hanna Framför allt en kille som är så rådålig på att skriva. Han skriver 

så lite att man smäller av. Han skriver såå dåligt men i 

klassrummet lyfter han till bra nivåer och deltar och är ganska 

aktiv när jag har en genomgång på tavlan.   
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Enligt lärarna får man syn på elevers kunskap på ett annat sätt när man ägnar så 

mycket tid till gemensamma samtal. Men lär eleverna sig mer jämfört med 

traditionell undervisning? Genom att inte behöva läsa och skriva så mycket gör 

man kanske eleverna en björntjänst?  

 

Hanna Ska man fostra demokratiska medborgare är grundstenen att 

läsa och skriva och att kunna snacka och våga tycka är kanske 

överkurs? 

 

Ett annat sätt att beskriva skillnaden i synsätt på ämnet gjordes av två av lärarna 

som beskrev att ” mitt förhållningssätt till samhällskunskapen blir mer som att 

det blir livskunskap”145 och ”hur man ska förhålla sig till varandra som 

människor”. Med utgångspunkt i värderingar går man sedan vidare och studerar 

”hur påverkar man i det här systemet och hur kan man se det här på olika sätt”. 

Den läraren beskrev det som att hon plötsligt hade fått syn på ämnet 

samhällskunskap på ett helt annat sätt. Man skulle kunna tolka detta som en 

förening av det dubbla uppdraget där kunskap, lärande och demokrati har 

integrerats i lärarens ämnesdidaktiska uppfattning. 

 

En av lärarna uppfattar själv att hon tagit med sig det deliberativa  

förhållningssättet till sitt andra ämne, svenska och lagt upp undervisningen på 

ett annat sätt än vad hon brukar. En klass med elever från yrkesprogram har 

hon fått överta från en annan lärare som undervisade eleverna i svenska i 

årskurs ett. 

 

Gun Jag tror inte jag lagt ned så mycket krut på inledande samtal 

med en ny yrkesgrupp i svenska förut och jag är ganska säker 

på att det har med det här att göra. 

 

Hennes deliberativa strategi där personliga reflektioner krävs har fått eleverna 

att protestera . 

 

Gun Fan vad jobbig du är. Kan vi inte bara köra igenom det här nu? 

Måste vi alltid tycka så j-la mycket? Nu ska jag inte säga 

någonting för då frågar du bara varför då.  

 

                                              
145 Under ett antal år fanns på skolan en lokal kurs, ”Livskunskap 50p” där värdegrundsfrågor av olika slag 

behandlades. 
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Här verkar invanda mönster från den tidigare lärarens undervisning 

uppenbarligen kommit i konflikt med Guns deliberativa strategi och eleverna 

verkar inte uppskatta det nya som kräver ett större engagemang och mer 

aktivitet från deras sida.   

5.4.9 Det dubbla uppdraget – kunskapsutveckling och demokratisk 

kompetens 

Spaningarna har inneburit en fokusering på demokratisk kompetens, att 

utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och formulera en åsikt. Lärarna 

resonerar länge kring hur betygssättningen av eleverna ska gå till. På vilket sätt 

ska de resonemang och de insikter till olika samhällsfrågor som eleverna visat 

prov på i spaningarna betygssättas? Vilka mål i kursplanen är det som blir 

relevanta och som kan utvärderas i och med spaningarna? Här är lärarna inte 

helt överens och Gun säger att ”rent kunskapsmässigt i form av fakta så är det 

nog minimalt men att det är andra värden som har utvecklats”.  Hanna verkar 

ha lättare att låta det eleverna presterar i spaningarna fungera som 

betygsgrundande medan Gun inte på samma sätt ser att det innehåll som 

eleverna bearbetat under spaningarna ryms inom kursplan och betygskriterier. 

Hanna är den som mest konsekvent har kopplat innehållet i spaningarna till 

frågor som rör politik och demokrati. 

 

Hanna Ja fast jag har som ett knep. När jag tycker att det har lyft är när 

jag gör kopplingarna då jamen det här beror ju på hur ni väljer 

att rösta jamen det här förändrar ni ju genom att byta regering. 

Alltså ständigt och jämt göra kopplingarna nu gör vi demokrati 

sätta ord på vad det är som händer för att visa det här är politik. 

Jamen politik är tråkigt. Är det här tråkigt? Näe men då så. På 

något sätt påminna det tycker jag eller ditt uttalande nu det är 

ett typiskt uttalande här till höger. 

 

Betygssättning hänger ihop med kursinnehåll. Vilka didaktiska överväganden 

gör lärarna när de väljer ut det innehåll som de anser att eleverna bör behärska? 

Lärarnas diskussioner kring det ämnesinnehåll som ska behandlas visar på en 

frustration.  

 

Erika Är det verkligen det här som man skulle ha bränt av dom här 

veckorna på på det här sättet? 
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Lärarnas uppfattning är att man inte hinner med lika mycket som i en 

studieförberedande klass och därför blir det extra viktigt vilket innehåll som 

väljs ut. En studieförberedande klass ”är ju lättare att trycka i alltihopa” men 

här krävs ett helt annat svar på frågan om vilka kunskaper som det är viktigt att 

eleverna får med sig från kursen.  

5.4.10 ”Dom kan ju för farao göra en Spotify-remote-control” – Hur får 

man elever att lära sig någonting? 

För en av lärarna har arbetet med eleverna på yrkesprogram  inneburit att 

hennes syn på hur det går till när elever lär sig inte längre visar sig relevant. Hon 

har tidigare framför allt undervisat på studieförberedande program och att nu 

möta elever på yrkesprogram har ställt frågan om elevers lärande på sin spets. 

Enligt Hanna så har den deliberativa undervisningsformen bidragit till att hon 

reflekterat över eleverna lärande på ett annat sätt än hon annars skulle ha gjort. 

Istället för att använda elevgrupp som förklaringsmodell till misslyckanden 

funderar hon nu i andra banor. 

 

Hanna Spaningar nja fast jag är inte lika säker på att jag hade reflekterat 

så mycket över det kanske mer hade låtit det tänkt att det beror 

på den här gruppen.  

Åsa Och att det är så det är. 

Hanna Det är så det är och så hade man pratat med deras 

svenskalärare. Näe gud sjuttiofem procent har ig och så tänker 

man dom är så. Men nu tycker jag nog mer att det handlar om 

hur man arrangerar undervisningen. Jag hade nog skjutit ifrån 

mig mera förut. Nu är det mer så här jag har en grundläggande 

tro på att alla är bildbara alla kan lära sig. Dom kan ju för farao 

göra en Spotify-remote-control. Det har dom inga problem att 

lära sig. Dom är inte obildbara. Då måste det vara jag eller hur 

då är det ju vad jag gör med dom. 

Åsa Jamen om du på något sätt har förändrat ditt sätt att se på dig 

själv som lärare? 

Hanna  Jamen på flera sätt. Dels det då att jag tror att jag är mer 

bekräftade sådär men sen tror jag att det har förändrats min syn 

på hur elever lär sig och vad dom lär sig. 

Erika Vad som är värt att.. 

Hanna Ja men från att gått från en tillvaro där man kan skriva upp en 

massa grejor på tavlan och sen ganska oreflekterat förväntat sig 

att nu kan dom det här. Så har jag ju haft det i många många år 

och är dom borta så skriver dom av varandras anteckningar 

eller be att få låna oh på rasten så skriver dom av eller fråga 



102 

 

mig. Att gå från det till att göra allt skriva instuderingsfrågor 

som jag typ aldrig gör. Ha boken visa exakt vilka sidor och 

ringa in stycken. Det här är ganska viktigt. Det här kommer jag 

att fråga om på provet och så går det ändå inte. Jag känner mig 

ju  helt förtvivlad. Hur lär folk sig hur lär dom sig och hur ska 

jag kunna hjälpa till i hela det där. 

 

Här har lärarens fokus flyttats från eleven och elevens förmåga/oförmåga att 

tillgodogöra sig undervisning till läraren och lärarens förmåga att arrangera 

undervisning så att den passar fler elever.  

5.4.11 Sammanfattning av lärarnas ämnesdidaktiska insikter 

Den deliberativt arrangerade undervisningen i form av veckans spaning har 

inneburit att lärarnas ämnesdidaktiska överväganden förändrats. Frågan Hur har 

besvarats med en deliberativt arrangerad undervisning i form av samtal där 

elever och lärare sitter i ring och eleverna ansvarar för ämnesinnehållet. Denna 

form har i sin tur inneburit att relationsdimensionen i undervisningen fått en 

mer framträdande plats och lärarna upplever att de genom samtalen fått en 

djupare inblick i elevernas värld. Genom den kollektiva samtalsformen har de 

olika individerna trätt fram på ett sätt som inte sker vid mera traditionella 

undervisningsformer som genomgångar eller dialog lärare – elev. Den avspända 

atmosfär som karaktäriserat klassrumsklimatet även vid övriga lektioner anser 

lärarna vara ett resultat av den undervisningsform de använt.  

 

När det gäller den didaktiska frågan Vad har lärarna känt sig mera fria i 

förhållande till någon form av samhällskunskapskanon än de annars brukar 

göra. Frågan Varför har ständigt diskuterats och de överväganden som lärarna 

gjort kring hur de lektionstimmar, som stått till förfogande ska användas verkar 

ha varit komplicerade att göra. Vilket innehåll ska kursen fokusera på och 

varför är frågor som hela tiden varit uppe till diskussion. Svaren på dessa frågor 

förefaller mera självklara eller oreflekterade när det gäller studieförberedande 

program. Den undervisning som försiggått har framför allt varit fokuserad på 

den demokratifostrande aspekten, att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig 

och formulera en åsikt.  

 

Lärarens uppgift att bedöma eleverna finns hela tiden med som ett 

störningsmoment. Under spaningarna har eleverna varit aktiva, deltagit i samtal 

som rör politik och samhällsfrågor och utvecklat sin kommunikativa förmåga. 
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Hur passar detta in i betygskriterierna för kursen Samhällskunskap A? Vilka mål 

att uppnå kan täckas in av spaningarna? I intervjuerna med lärarna ger de 

uttryck för olika syn på kunskap och hur den kommer till uttryck respektive kan 

mätas och kontrolleras. Den diskrepans som finns mellan elevernas förmåga att 

uttrycka sin kunskap i tal respektive skrift är något som blivit tydligt med den 

deliberativt arrangerade undervisningen.  Att få spaningarna att passa in i 

kursplanen och dess betygskriterier har delvis upplevts som ett problem. Kravet 

på att värdera och kontrollera elevernas kunskap i stället för att på ett mer 

avslappnat sätt kunna koncentrera sig på att utveckla deras kunnande lägger 

hinder i vägen för en optimal undervisningssituation.    
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6.Analys och diskussion 

Utgångspunkten för min studie har varit i  vilket avseende  deliberativt 

arrangerad undervisning kan ha betydelse för yrkeselevers intresse för politik 

och samhällsfrågor.  Elevers och lärares syn på den deliberativt arrangerade 

undervisningen har också varit en viktig aspekt i min studie. 

Enkätundersökning, individuella intervjuer med elever och 

fokusgruppsintervjuer med elever samt lärare har varit mina metoder för 

datainsamling. Den deliberativt arrangerade undervisningen har tagit sig  uttryck 

i veckans spaning som genomförts en gång/vecka i de fyra 

undervisningsgrupperna.  

 

Utifrån de sammanfattningar jag gjort efter de fyra resultatkapitlen kommer jag 

nu att lyfta fram några aspekter som jag anser vara speciellt framträdande. 

Dessa handlar om studiens syfte, den deliberativt arrangerade undervisningens 

eventuella påverkan på elevers intresse för och sätt att uttrycka sig kring politik 

och samhälle samt om hur den deliberativt arrangerade undervisningen har 

upplevts av elever och lärare. För att analysera resultaten kommer begrepp från 

den deliberativa demokratiteorin att användas som verktyg. Motståndskultur som ett 

begrepp inom utbildningssociologisk forskning kommer också att spela en roll 

för analysen av resultaten. 

6.1 Att vara intresserad av politik och samhällsfrågor 

Elevernas intresse för politik och samhällsfrågor har varit i fokus för enkät samt 

individuella intervjuer. Forskning inom detta område handlar framför allt om 

skolans demokratifostran och i vilken mån elever upplever att de kan och får 

påverka i skolan t ex genom klassråd, elevråd och liknande. Den utgår från den 

institutionaliserade bilden av påverkan och demokrati men uttalar sig också om 

samtalsklimat i klassrummet och konsekvenser av olika former av 

klassrumsklimat.146 Där har sambandet mellan ett öppet samtalsklimat och låga 

demokratikunskaper hos pojkar på gymnasieskolans yrkesprogram lyfts fram.147 

Broman visar att undervisning i samhällskunskap har begränsad påverkan på 

gymnasieelevers demokratiska orientationer.148 

 

                                              
146 Ekman (2007),Almgren (2006),Forsberg (2000),Liljestrand (2002),Larsson (2007), Skolverket (2003). 

147 Ekman (2007). 

148 Broman (2009). 
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En slutsats man kan dra av enkätsvaren är att elevernas intresse för politik och 

samhällsfrågor är lågt. Intresset har inte förändrats i någon nämnvärd 

utsträckning efter kursens genomförande, varken i försöks- eller 

kontrollgruppen. Några exempel tyder på att elevernas intresse ökat efter 

kursen. Försöksgruppens elever anger att de oftare diskuterar politik med sina 

lärare, de anser i högre grad att man som medborgare bör sätta sig in i hur man 

styr och bestämmer i landet och signifikant fler elever kan tänka sig gå med i ett 

politiskt parti. Partimedlemskap kan anses vara ett uttryck för ett högt politiskt 

intresse och efter kursens slut kan hälften av eleverna tänka sig detta. Men i 

stort sett har intresset för politik och samhällsfrågor legat på en oförändrat låg 

nivå.149 

 

Vad menar elever med politik? Vilken innebörd har begreppen politik och 

samhällsfrågor för unga människor som besvarar enkäter liknande den jag 

använt mig av? Vad är det de är så lite intresserade av? Vad politik innebär för 

dem besvaras inte med den form av enkäter som är vanliga i dessa sammanhang 

och därför är det värt att problematisera de resultat som lyfts fram.  

 

Jag menar att det är en poäng att veta vad eleverna lägger in i begreppet politik 

när man uttalar sig om elevers intresse för just politik. Om man med enkäten 

som utgångspunkt låter elever i intervjuform beskriva sitt intresse för politik 

och samhällsfrågor uppkommer en bild av vad politik innebär för dem. Politik 

är hur Sverige styrs, de politiska partierna, Reinfeldt och kostymklädda män och 

detta är enligt dem tråkigt. Det förefaller som om elevernas definition av politik 

framför allt går att härleda till den konstitutionella definitionen som handlar om 

offentliga myndigheter, regeringsformen och styrning. Engelskans politics som 

handlar om politiska processer och hur makt utövas  stämmer bättre överens 

med elevernas syn på politik jämfört med engelskans policy som handlar om 

politikens faktiska sakinnehåll. Det handlar framför allt inte om dem själva. 

Larsson hävdar att skolan via kursplaner och läromedel har en tradition att sätta 

likhetstecken mellan demokrati/politik och det representativa politiska systemet 

och det är också på det sättet eleverna i min studie definierar politik.150 

 

                                              
149 Här jämför jag med resultaten i IEA Civic Education Study där drygt en tredjedel säger sig vara 

intresserade av politik och hälften diskuterar ofta eller ibland svensk politik med jämnåriga, lärare eller 

föräldrar. Ungdomsstyrelsen (2003), 135.  

150 Larsson (2007), 344. 
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IPRED-lagen var ett spaningsämne som återkom vid flera tillfällen och som 

engagerade eleverna. De var uppretade, engagerade och insatta i ämnet. Detta 

kan användas som ett exempel på det problematiska i att uttala sig om 

ungdomars politiska intresse utifrån den snäva definition som de själva gör av 

begreppet. Om man istället använder Eastons betydligt bredare definition av 

politik där politik handlar om en auktoritativ fördelning av värden och där 

sociala interaktioner spelar en väsentlig roll blir det uppenbart att IPRED-

diskussionerna innebär diskussioner om politik151. Även hos Dahl är den 

relationella aspekten inom politikbegreppet viktig men eleverna resonerar inte i 

termer av interaktion, relation eller makt. Utifrån elevernas egen definition av 

politik gör de själva inte den kopplingen att när de intensivt diskuterar IPRED-

lagen så diskuterar de politik.  

 

Att nyheter handlar om politik och att politik inte bara är  ”det där tråkiga”  

lyftes fram av en elev i fokusgruppsintervjun men han var relativt ensam om att 

resonera i de banorna. Med den snäva definitionen av politik ställer man sig 

också utanför politiken. ”Man brukar inte diskutera politik med kompisarna” sa 

de bosniska ungdomarna i Tursunovics intervjuer. Diskuterar de politik eller 

samhällsfrågor var det mest på skoj och i skolsammanhang var det i 

samhällskunskap och svenska som diskussioner om samhället och om 

demokrati utspelade sig.152  Om politik för eleverna innebär hur Sverige styrs 

samt statsminister Reinfeldt är det kanske inte så uppseendeväckande att de 

säger att de inte är intresserad av politik? Att det är skillnad mellan hur ofta man 

diskuterar politik om man jämför olika gymnasieprogram kanske har att göra 

med hur  man förstår begreppet politik? Elever från de studieförberedande 

programmen kanske inte har den snäva, konstitutionella definitionen av 

begreppet utan de har en bredare och mer öppen definition vilket skulle kunna 

vara en förklaring till att de anger att de oftare diskuterar politik än eleverna på 

yrkesprogram.153 

6.1.2 Spaning som deliberation 

Man kan se deliberation som en pedagogisk idé för skolan som institution. 

Deliberativt lärande karaktäriseras av aktiviteter i vilka människor i samtal 

prövar och fördjupar sina kulturella övertygelser. Lärandet kommer till uttryck 
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152 Tursunovic (2004),117. 
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på så sätt att man ser sitt kunnande som bättre än tidigare. Genom att en 

mängd alternativ ställs mot varandra och man får en möjlighet att både 

överväga och förändra sin egen hållning finns i det bättre argumentet en 

potentiell grund för lärande.154 Genom att få delta i kvalificerade samtal som 

innebär tolerans, respekt och att olika synsätt ställs mot varandra ges eleverna 

möjligheter att utveckla ett deliberativt förhållningssätt. En av grundtankarna i  

den deliberativa demokratiteorin är att toleransen för andras sätt att tänka ökar, 

att man tar till sig andras argument och eventuellt förändrar sin egen inställning. 

I min studie kan jag inte se några större förändringar i elevernas attityder till 

olika samhällsfrågor men däremot i attityderna om politik. Den undervisning 

eleverna varit med om i samhällskunskap verkar  inte ha förändrat deras sätt att 

definiera begreppet politik.  Det är fortfarande en konstitutionell definition som 

dominerar. Däremot säger några elever att deras  intresse för politik har ökat 

mellan de bägge intervjutillfällena. De fyra elever som hade fått ett ökat intresse 

för politik vid det andra intervjutillfället gav uttryck för att politik är något som 

rör dem och kommer att påverka deras liv. ”Politiken rör ju en själv, hur man 

kommer att ha det i framtiden” och  ”saker som rör ens liv, då blir det en annan 

sak”  visar att när insikten om att politik handlar om mitt liv når eleven då sker 

en förändring i attityder. I stället för att se politik som något utanför dem själva 

omfattas de nu av de processer som sker inom politiken. Det handlar inte bara 

om hur Sverige styrs utan om hur de själva styrs och påverkas/påverkar.  

 

Däremot ger de uttryck för ett deliberativt förhållningssätt när de resonerar om 

vad som skedde i spaningarna. De använder uttryck som att ”om dom drar upp 

någonting som jag inte har tänkt på och så tycker jag att det verkar vettigt och 

bra bättre än det jag tyckte då kan jag ändra mig” och det förefaller inte ha varit 

problematiskt att förändra sin åsikt.  

 

Habermas menar att de deliberativa samtalen ger varje individ en röst och man 

blir lyssnad till. Detta skapar en legitimitet till det politiska systemet på ett annat 

sätt än i den representativa demokratin där beslut fattas utan att människor 

känner sig delaktiga. Larsson menar att det i undervisningssammanhang  kan 

vara lämpligt att göra skillnad på deliberation som beslutsfattande och 

deliberativa samtal inom en undervisningspraktik.155 Att fatta konkreta beslut 

som rör undervisningen och dess utformning är en sak, att se samtalet som en 

kunskapsprocess och ett sätt att fördjupa lärandet och kunnandet kring 
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samhällsfrågor en annan. Den deliberativt arrangerade undervisningen som 

genomförts har inte haft sitt fokus på att fatta beslut utan på att låta elevernas 

tankar och åsikter om olika samhällsfrågor komma fram och att alla röster 

skulle höras. Det faktum att eleverna själva valt innehåll kan ses som en aspekt 

av demokrati i sig. Därmed ökar möjligheten att innehållet får en mening för 

eleverna, att de med Dysthes uttryck kommer att välja autentiska frågor som 

enligt henne ger en annan ingång till ”vad som räknas som kunskap och vilken 

elevens roll ska vara”.156 Den förändrade syn på sin egen roll inom politik som 

vissa av eleverna omfattar skulle kunna ses som en effekt av den deliberativt 

arrangerade undervisningen som de deltagit i. Elevernas individuella röster har 

getts utrymme och man har på ett respektfullt sätt blivit lyssnade till. Man har 

också varit den som varit ansvarig för val av innehåll och lektionens 

genomförande. På så sätt kan en deliberativ metod innebära utbildning i 

demokrati och väcka ett intresse för ett politiskt engagemang som sträcker sig 

bortom elevrollen och in i medborgarrollen. Englund resonerar kring skolans 

betydelse som ett offentligt rum där pluralismen har företräde och där 

värderingar som elever bär med sig hemifrån kan ifrågasättas och diskuteras. 

Skolan ska synliggöra de skilda synsätt och värderingar som förekommer i ett 

samhälle och låta skilda värderingar komma i dagen. På så sätt kan en politisk 

och offentlig autonomi utvecklas hos eleven där det egna ställningstagandet i 

olika frågor är relaterat till ett samhälleligt sammanhang.157 

Spaningsklassrummet har ur den aspekten kunnat fungera som ett offentligt 

rum där en diskussion har försiggått mellan eleverna och det Englund kallar 

ifrågasättandeaspekten haft en framträdande roll.  

 

De elever jag intervjuade hade en bredare definition av begreppet 

samhällsfrågor jämfört med begreppet politik. Samhällsfrågor ”är ju nästan allt 

så man är tvungen att vara intresserad” var ett svar och de ansåg också att det 

var intressant och lärorikt att diskutera samhällsfrågor. De samtal som utspelar 

sig utanför klassrummet handlar enligt eleverna om dataspel, vad man gjorde 

under helgen och karaktäriseras som ”meningslösa grejor”. Samtal om politik 

och samhällsfrågor är alltså inget som eleverna initierar på egen hand men de 

uppskattar att det görs under lektioner. Tidigare forskning redovisar resultat i 

samma riktning – elever uppskattar diskussioner både som ett redskap för 

lärande men också för den sociala samvaron i klassen.158  Elevernas beskrivning 
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av spaningslektionerna inrymmer samtliga dessa delar. De uttryckte sig i termer 

av att ”man känner sig delaktig” och ”blir mera intresserad då man själv får 

prata” vilket leder till att ”man lär sig mer” och det faktum att man känner sig 

trygg i klassrummet innebär också att man kan sätta sig bredvid någon som man 

aldrig suttit bredvid annars. Den relationella aspekten lyftes fram som det bästa 

med spaningslektionerna. 

6.2 Att få lyssna till alla i klassen 

Att få lyssna till de andra i klassen, att få möjlighet att utrycka sin åsikt och att 

välja ämne. Det har enligt eleverna varit det bästa med spaningslektionerna och 

det bästa med hela kursen.  Genom spaningarna har eleverna fått en inblick i 

klasskamraternas sätt att tänka, vilka värderingar de andra har och hur de 

resonerar om olika samhällsfrågor. Det gör det enklare i kontakterna med 

varandra och man kommer ”lite mera in i klassen” när man får höra hur de 

andra resonerar och vilka värderingar de har. ”Ibland är det en sån där skräll 

som smyger fram” kan ses som ett uttryck för den förvåning man som elev kan 

känna när klasskamrater som aldrig gör sig hörda plötsligt uttrycker tankar och 

åsikter.   

 

Forskning visar att elever uppskattar deliberativ undervisning med ett öppet 

klassrumsklimat.159 Det som är det unika med diskussionerna och samtalen i 

mitt forskningsprojekt är att spaningarna helt och hållet utgår från eleverna. 

Läraren är inte den spindel i nätet varifrån kommunikationen utgår och hela 

tiden återförs utan kommunikationen cirklar runt med utgångspunkt i de två 

elever som är spaningsansvariga.  En viktig aspekt i detta är det faktum att 

eleverna håller i lektionen och kommunicerar med varandra och läraren är en 

bland alla de andra i klassrummet.  

 

Hur samtalar elever med varandra och om vad? Vilken kunskap finns om de 

samtal som elever på yrkesprogram för med varandra? Högbergs studie av det 

informella livet i klassrummet visar att privata samtalsämnen är det centrala och 

ett sätt att stå ut med de trista kärnämneslektionerna. Högbergs elever hade sitt 

fokus på brudar, bilar och att ha roligt. Enligt Högberg är skitsnacket också ett 

led i elevernas identitetsarbete.160 I litteratursamtalen hos Asplunds elever var 

gränserna skarpa för hur djuplodande man fick vara och det mesta höll sig på 
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en ytliga faktanivå.161 I Hills studie beskriver pojkarna från fordons- och 

byggprogrammet hur de sällan samtalade med någon i skolan, inte på 

lektionerna och inte heller utanför dessa med annat än en liten grupp stadiga 

kompisar. Detta hade enligt dem själva inneburit att de fick vara ifred med sina 

åsikter, vilket innebar en snäv och onyanserad bild av verkligheten samt en 

oförmåga att på ett konstruktivt sätt verbalisera sina åsikter och på så sätt kunna 

argumentera för dem.162 Det enda tillfälle då detta mönster bröts var vid 

lektioner i ämnet livskunskap som införts som obligatorisk kurs på den skola 

som studerades. Här var eleverna och deras existentiella frågor i fokus och de 

arbetsformer som användes gav utrymme för varje individ att komma till tals. 

Eleverna lyfte fram lärarens betydelse för utfallet av dessa lektioner. Läraren 

måste kunna delta i ett öppet och tillåtande samtal där eleverna får formulera 

sina åsikter fritt och inte lägga locket på men ska också kunna stå för sina egna 

och samhällets värderingar. Samtalen födde kontakt som ledde vidare till 

respekt mellan lärare och elever vilket fortplantade sig till övriga lektioner. Hur 

kan mina resultat ses i relation till denna forskning? 

6.2.1Spaning som kommunikation 

När de elever jag intervjuat beskrivit samtal som förs utanför klassrummet 

användes uttrycket ”meningslösa grejor”; vad man gjort på helgen, dataspel och 

liknande. I spaningarna har en möjlighet att komma bortom skitsnacket, brudar 

och bilar yppat sig. En möjlighet att komma bortom det förutsägbara samtalet 

och en möjlighet att få syn på sig själv.  

 

En utgångspunkt i Meads teori är att människor är sociala och kommunikativa 

varelser. För att man ska kunna formulera en egen aktiv subjektivitet, ett själv är 

kommunikation och mänskligt  samspel en förutsättning. Källan till människors 

individualitet står att finna i kommunikation mellan människor.163 Fritzell 

resonerar kring intersubjektivitet där den enskilda människan ses om internt 

förbunden med andra människor och menar att vi lär och utvecklas gemensamt 

i sociala och kulturella sammanhang och på så sätt etablerar vi vår egen kunskap 

och mening om tillvaron.164 Han ser det pedagogiska samtalet som en 

fundamental källa till kunskapsbildning och meningsskapande. Under 
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spaningslektionerna har eleverna getts möjlighet till kommunikation på ett sätt 

som annars inte är vanligt i klassrumssituationer. Kontrollgruppernas lärare 

beskrev att det vanligtvis handlar om 4-5 elever samt läraren som pratar under 

en lektion. Alla andra elever sitter tysta eller deltar åtminstone inte i den 

offentliga kommunikation som pågår i ett klassrum. De elever som deltog i 

veckans spaning fick vara med om ett helt annat kommunikationsmönster. De 

regler som skulle gälla under veckans spaning innebar att varje elev fick 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter vilka skulle bemötas med respekt 

från klasskamraterna.  Det har också getts möjligheter till problematisering och 

konfrontation där perspektiven har växlat och vanor och föreställningar har 

utmanats. Meads beskrivning av det pedagogiska mötet som ett genuint möte 

där vi möts som människor och får vårt behov av att bli sedda och delaktiga 

tillfredsställt är möjligtvis det som skett i spaningarna. I elevernas uttryck att det 

varit så roligt att få höra vad alla tycker ligger kanske också en tillfredsställelse 

över att ha fått syn på sig själv genom att kunna kontrastera sina egna åsikter 

med hela gruppens. När enbart några i en grupp hörs minskar möjligheterna till 

igenkänning och den egna subjektiviteten, självet ges inte möjlighet att utvecklas 

på samma sätt. Man kan se spaning som kommunikation som ett sätt för 

eleverna att få syn på sig själva och som en del i deras identitetsutveckling på ett 

mera utvecklingspsykologiskt plan. Man kan också se spaning som 

kommunikation som ett led i identiteten mot medborgare där man som elev ges 

möjligheter att utveckla sina kommunikativa rättigheter för att kunna delta i 

opinions- och viljebildningsprocesser. När Englund resonerar om utbildningens 

nyckelroll för att utveckla vars och ens politiska autonomi förefaller deliberativt 

arrangerad undervisning i den form den tagit sig i forskningsprojektet som en 

möjlig väg att gå.165  

6.3 Undervisning – en social samspelsprocess 

Man kan se utvecklingen av spaningslektionerna som en social samspelsprocess. 

Läraren och eleverna samspelar i klassrummet kring en speciell form för 

undervisning, nämligen veckans spaning.  

 

För denna form av undervisning finns vissa regler som dels har med det rent 

praktiska att göra, dels det förhållningssätt som ska karaktärisera 

undervisningen. De inblandande parterna, läraren och de olika eleverna 

förväntas samspela med varandra i processen. Läraren har en förhållandevis 
                                              
165 Englund (2007), 104. 



113 

 

undanskymd position i denna form av lektionsupplägg. Den interaktion som 

utspelade sig i klassrummet vid terminens sista spaning var annorlunda jämfört 

med den första och detta kan ses som resultatet av en social samspelsprocess   

 

Den första tiden karaktäriserades av praktiska problem, att få eleverna att 

möblera om i klassrummet och sätta sig i en ring. Det tog lång tid i anspråk och 

genomfördes under protest. När själva formerandet av ringen upphört att vara 

ett problem fortsatte enstaka elever sina protester genom att försöka slippa sitta 

med inne i ringen. Först efter några månader kan man säga att problemen med 

själva den praktiska delen av spaningen hade upphört. Här var det framför allt 

lärarna som agerade t ex handgripligen genom att själv flytta stolar så att en ring 

skulle bildas. 

 

Endast ett fåtal elever förberedde spaningen enligt det sätt som lärarna 

formulerat i sina kriterier för spaningslektionen. Lärarna uppfattade ofta 

förberedelserna som ett hastverk, något som eleverna gjorde i sista sekunden 

innan lektionen. Med hjälp av sin dator sökte eleverna fram en nyhet som sedan 

presenterades för klassen. Att använda flera källor eller att presentera en 

bakgrund till nyheten var sällsynt. Trots det, enligt lärarna, ofullständiga 

förberedelsearbetet var dock de flesta elever redo att presentera en spaning. I de 

fall de ansvariga eleverna inte dök upp till lektionen ryckte ofta en annan elev ut 

och letade upp en nyhet som presenterades. Lärarna valde att inte aktivt 

kritisera eleverna för deras bristfälliga förberedelsearbete utan lät eleverna ta det 

fulla ansvaret för utvecklingen av spaningen. Detta kan ses i enlighet med Mead 

som ansåg att undervisning inte kan bedrivas i enlighet med lärarens intentioner 

utan det är deltagarna som själva bidrar till att det blir som det blir. 

 

Frågorna som skulle underlätta samtalandet om spaningsämnet och enligt 

lärarna få samtalet att lyfta var ett svårt moment för eleverna. Lärarna har haft 

olika strategier för att hantera detta; att låta eleverna ta fullt ansvar och låta 

spaningen ganska omgående ta slut eller att själv fylla på med frågor. En annan 

strategi blev att haka på spaningsämnet när lektionen sedan fortsatte efter 

diskussionens slut. Just detta var lärarnas främsta dilemma. Kanske var det 

insikten om elevernas bristande förmåga att verbalisera, att ge uttryck för tankar 

och funderingar som var den främsta grunden till lärarnas frustration. Insikten 

om att vissa elever i princip inte kunde eller vågade uttrycka en åsikt blev svår 

att hantera för lärarna.  
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Samtalsreglerna som innebar att lyssna på varandra, låta alla komma till tals 

samt visa en respektfull inställning till varandra är den del som fungerat bäst. 

Det är i förberedelserna som ett motstånd mot att agera i enlighet med lärarnas 

önskemål har visat sig och inte när man väl befunnit sig i klassrummet och 

spaningslektionen ska genomföras. De förändrade maktrelationerna med 

eleverna som ansvariga kan ha bidragit till detta. Högberg resonerar utifrån 

begreppet respektabilitet där eleverna vill framstå på ett positivt sätt inför de  

lärare som de tycker bra om även om det inte till fullo innebär att de upphör 

med sitt tramsande och sitt motstånd.166 Om man som lärare introducerar en 

alternativ undervisningsform som eleverna uppskattar blir det svårt att 

saboterar den lärarens lektioner. 

 

De tre lärarna är överens om att en konsekvens av spaningarna är att det blivit  

ett fokus på relationer. Lärare och elever har hamnat på samma lag istället för 

att läraren får representera en motståndsfigur som håller till framme vid 

katedern. Att sitta i ring och ha ögonkontakt samt att som lärare inte vara den 

som är ansvarig för vad som sker har fått konsekvenser. I Spaningssamtalen har 

lärarna precis som eleverna fått ge uttryck för sina åsikter och ”man har inte 

alltid dom rätta svaren och man tvingas bli mer brutalärlig”. Utifrån den 

rekonstruktion av Meads teori som von Wright gör kan detta ses som att 

läraren blir delaktig på ett annat sätt vid deliberativt arrangerad undervisning. 

Inte bara eleverna betraktas som i vardande utan vardandet gäller också läraren 

vilket får pedagogiska konsekvenser och innebär ett moraliskt ansvar. Läraren 

blir en deltagare som i mötet med eleven måste göra sig beredd att avslöja vem 

hon är. 167Eleverna beskriver detta som att ”när hon sitter i ringen får hon vänta 

på sin tur” medan under en vanlig lektion när läraren är ”där framme är det hon 

som styr”. Den underförstådda maktsymmetri som kan utläsas ur detta handlar 

om vem som styr, vem som har makt och ansvar och vilka som saknar detta. 

Persson kallar detta skolans pedagogiska maktrelation där läraren är den 

anställde vuxne fostraren och eleverna det underåriga och underordnade 

kollektivet.168 Under spaningarna har denna symmetri satts ur spel och i 

elevernas ögon har läraren blivit tvungen att anpassa sig till eleverna och har 

inte längre oinskränkt makt  i klassrummet. 
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6.4 Vad hände med motståndet? 

Inom det utbildningssociologiska fältet är motståndskultur ett centralt begrepp. 

Att bryta mot regler, att snacka skit och skämta, att inte prestera i enlighet med 

lärarnas önskemål, att göra helt andra saker än vad som förväntas – så brukar de 

aktiviteter som är vanliga när det gäller pojkar på yrkesprogram beskrivas.169 

Begreppet motståndskultur används som ett samlingsnamn för dessa aktiviteter. 

Det är inte sällan pojkar från arbetarklassen som visar sitt missnöje mot vad de 

uppfattar som den dominerande kulturen i skolan, en medelklasskultur där det 

intellektuella arbetet dominerar och där det manuella arbetet nedvärderas. Som 

ett led i unga mäns identitetsskapande under gymnasietiden sysslar man med 

sådant som inte uppskattas av lärarna.  Revolten utrycks inte genom att man 

inte kommer till lektionerna men man utför uppgifterna på ett sätt som gör att 

man känner att man har kommandot. Att snacka skit och skämta verkar vara ett 

viktigt inslag som identitetsmarkör i de maskulinitetspraktiker som utvecklas 

inom motståndskulturen. Det gäller framför allt att inte uppfattas som seriös.  

 

Hur kan mina resultat ses i relation till detta? 

 

I de fokusgruppintervjuer jag genomförde med eleverna använde de ofta 

uttrycket seriös. Eleverna beskrev sig själva som seriösa under spaningarna. De 

tog uppgiften på allvar och hade uppenbarligen inga behov av att skämta bort 

situationen eller att driva med läraren. De uppskattade att få lyssna till vad alla i 

klassen hade att säga och man bemötte varandra på ett respektfullt sätt utan att 

fälla ironiska eller skämtsamma kommentarer. Så beskrev eleverna 

samtalsklimatet och det stämde också överens med lärarnas sätt att beskriva den 

stämning som karaktäriserade spaningarna. I spaningarna var det eleverna som 

hade kontrollen; de valde innehåll och de höll i själva samtalet och blev på så 

sätt ansvariga för lektionen. Man skulle kunna uttrycka det så  att från att en 

lektion är lärarens projekt där läraren är den som planerar, genomför och 

utvärderar vad som ska hända och händer blir spaningslektionen elevernas 

projekt. Eleverna använde själva uttrycket ”att styra” och när läraren är ”där 

framme” är det läraren som styr. Läraren blir den som har ansvar och eleverna 

anpassar sig på olika sätt till lärarens lektionsprojekt. I elevernas sätt att prata 

om lektioner i allmänhet fick jag en känsla av att de inte alltid hade syftet med 

vad som skulle ske på en lektion klart för sig.  De var inte involverade i 

lektionen utan befann sig i klassrummet av den enkla anledningen att de följde 
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sitt schema som talade om var de skulle befinna sig en viss tid. Uttrycket att 

”sitta och läsa en tom  text” ger en bra bild av detta. Man läser men utan att det 

betyder någonting för en.  

 

Om utrymmet för meningsfullt handlande urholkas eller sorteras bort återstår 

enligt Mead bara beteende.170 Om undervisningen fjärmar sig från det sociala 

livet och upplevs i hög grad abstrakt förhindrar det att innehållet griper tag i 

eleven och får betydelse. Deweys sätt att uttrycka detta var att det fanns en 

ständig risk att för att innehållet i skolans undervisning blev ett lärostoff bara 

för skolan, helt skilt från den levande erfarenhetens stoff.171 Forskning visar 

dock att vissa elever förmår engagera sig i undervisningen trots detta medan 

andra elever gör motstånd och detta följer ett mönster som är baserat på både 

klass och kön.172 Persson menar att det inte räcker med en förändring av 

formerna för undervisning utan vad som krävs är en förändring av 

undervisningsinnehållet. Om innehållet får en mening för eleverna kommer de 

att samtycka till att bli utbildade och upphöra med motståndet.173 Med ett 

innehåll som svarar mot ett behov hos eleverna luckras också den svartvita 

bilden av teori och praktik  upp och undervisning som en intellektuell 

verksamhet kan ta form. 

 

Lärarna ansåg att det klimat som växte fram under spaningarna fick effekt på 

övriga lektioner i samhällskunskap där det som framstod som 

motståndshandlingar från början av kursen ganska snabbt avtog. Att göra 

motstånd – mot en skolkultur som man inte kan identifiera sig med, både klass- 

och könsrollsmässigt. Vad händer med motståndet när man själv blir ansvarig 

för vad som ska ske under lektionen? Blir man seriös när man får en möjlighet 

att välja ett innehåll som betyder något för en? Eller är det möjligheten att 

under systematiska former få komma till tals och få en möjlighet att lyssna till 

vad de andra har att säga som leder fram till att eleverna upplever sig som 

seriösa? Behovet av att ingå i meningsfulla relationer tillgodoses och 

undervisningssituationen upplevs som meningsfull och äkta. 

 

Högberg påpekar att hans studie inte omfattar eller representerar två hela 

klasser på byggprogrammet utan enbart ett antal ungdomar som studerar på 

                                              
170 Von Wright (2000), 158. 

171 Dewey (1997), 43. 

172 Poohl (2005), Kalat (2008). 

173 Persson (1994). 
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detta program.174 Hans uppmärksamhet har framför allt riktats mot vad 

eleverna har gemensamt och i och med detta gett avkall på studier av nyanser 

och andra förhållningssätt till kärnämnena. På basis av det Högberg fokuserar 

sin uppmärksamhet på i studiet av pojkarnas beteende uttalar han sig sedan om 

yrkeselevers identitetsskapande i relation till kärnämnena. Vad är det man ser 

och inte ser med detta sätt att fokusera sin uppmärksamhet? Man ser de 

högljudda pojkarna, de som tar plats och som sätter agendan för vad som får 

sägas och inte i ett klassrum. Man ser precis det man vill se om man vill se en 

motståndskultur. Det man inte ser är de tysta pojkarna. De som sällan eller 

aldrig uttalar sig, aldrig säger emot utan som mest bara sitter intill väggen och 

inte gör särskilt mycket väsen av sig.  

 

Det identitetsskapande som sker i relation till kärnämnena – hur många av 

eleverna i klassen är delaktiga i detta? När begreppet motståndskultur används 

om en hel grupp, pojkar på yrkesprogram, kan man verkligen vara säker på att 

det gäller hela gruppen? De grupprocesser som pågår inom en grupp där regler 

styr vem som pratar och om vad kan vara svåra att få kunskap om för en 

kärnämneslärare, som möter gruppen under en begränsad tid och som har små 

möjligheter att jobba med just grupprocesser. Min erfarenhet säger mig att det 

finns många elever som inte håller med de tongivande i motståndskulturen, som 

tycker att vissa klasskamrater är jobbiga men säger att de inte orkar bry sig, att 

de slutat lyssna, att de låter dem hållas. Det är inte värt priset att säga ifrån. 

 

Den motståndskultur som sägs utmärka grupper med pojkar på yrkesprogram 

kanske delvis är en myt? Det min forskning visat är att yrkeselever kan vara 

seriösa, lyssna på varandra och inte låta slamset och tramset ta över. När 

undervisningen organiseras så att alla systematiskt får en möjlighet att uttrycka 

sig, när allas bidrag är själva poängen med undervisningen då slår man undan 

benen för den motståndskultur, som innebär att de röststarka blir de som 

bestämmer riktningen i klassrummet. Klassrummet kan då fungera som en 

demokratisk arena där alla faktiskt får en reell möjlighet att göra sin röst hörd.  

 

 

                                              
174 Högberg (2009), 7. 
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6.5 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis är det några aspekter jag vill lyfta fram. 

 

Den betydelse som unga människor lägger i begreppet politik, hur de förstår 

begreppet är viktigt att problematisera när man uttalar sig och drar slutsatser 

om deras attityder till politik. Resultatet får också didaktiska implikationer när 

det gäller undervisning i samhällskunskap och ämnets huvudroll när det gäller 

det demokratiska uppdraget. Elevernas snäva definition av politikbegreppet 

verkar inte ha utmanats under kursen i samhällskunskap. De företräder 

fortfarande en snäv, institutionell syn på begreppet och endast undantagsvis 

resonerar de i termer av att ”allt är ju politik”. I kursplanen för ämnet 

samhällskunskap står att politiska och ekonomiska aspekter är viktiga vid 

studier av olika samhällsfrågor. Mål att sträva mot är bl a  att eleven förstår hur 

olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället och 

utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar.175 Hade 

dessa strävansmål uppnåtts hade eleverna på ett mera nyanserat och 

problematiserande sätt kunnat resonera kring begreppet politik. En didaktisk 

utmaning för lärare i samhällskunskap borde bli att utmana elevers syn på 

politik och låta det bli ett levande och dynamiskt begrepp inom undervisningen.  

 

Undervisning som en social samspelsprocess där relationer är i centrum bör 

problematiseras. Det handlar inte bara om relationen lärare – elev utan minst 

lika stor betydelse har elevernas inbördes relationer och möjligheter till 

kommunikation. En stor del av den pedagogiska litteratur som behandlar 

undervisning utifrån ett relationellt perspektiv utgår från lärare – elev 

perspektivet men i mitt resonemang om motståndskulturen ( kap. 6.4 ) 

argumenterar jag för att elev – elev perspektivet också är av betydelse.  

Elevernas inbördes relationer verkar också spela en viktig roll. 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. Den snäva och begränsande maskulinitet 

som annars utmärker elevrollen på manliga yrkesprogram verkar inte ha 

dominerat i klassrummet utan de beskriver sig som seriösa och intresserade. 

Spaning som kommunikation och deliberation förefaller ha möjliggjort 

identitets- och kunskapsutveckling på ett helt annat sätt än vad traditionell 

                                              
175 www.Skolverket.se , Ämne Samhällskunskap 
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undervisning gör. Att utmana den snäva maskuliniteten och erbjuda alla elever 

en möjlighet  till  identitets- och kunskapsutveckling  måste anses som en av de 

viktigaste uppgifterna för lärare på yrkesprogram och kanske kan didaktiska 

överväganden kring en deliberativ pedagogik vara en möjlig väg att gå.  

 

Genom att använda begreppet motståndskultur om en hel grupp, pojkar på 

yrkesprogram finns en risk att man bara ser motståndet.  Genom att fokusera 

på den högljudda skara elever som utmärker sig genom sitt motståndsbeteende 

missar man  den grupp elever som inte gör någon form av högljutt motstånd 

utan arbetar i det tysta. Deras möjligheter till identitets- och kunskapsutveckling 

måste anses som beskurna när några elever tillåts dominera och definiera 

kulturen i ett klassrum. Att systematiskt arbeta med frågor om klass, genus och 

skolkultur förefaller vara ett viktigt uppdrag för samtliga lärare som undervisar 

på yrkesprogram, både karaktärs- och kärnämneslärare. 

 

Det som från början fick mig att intressera mig för detta forskningsfält var den 

slutsats om elever på yrkesprogram som Ekman drog i sin avhandling; att 

”traditionella undervisningsmetoder är en framgångsrik undervisningsmetod 

bland dessa elever”176. Ett deliberativt klassrumsklimat hade en negativ 

påverkan på deras demokratikunskaper. Jag menar att min forskning visat att 

frågan är betydligt mera komplex än så och att det är vanskligt att uttala sig om 

framgångsrika metoder.  Eleverna i min studie som deltagit i  en deliberativt 

arrangerad undervisning säger sig själva ha varit aktiva, seriösa och intresserade 

under dessa lektioner till skillnad från hur de beskriver sig själva när de deltar i 

sk. traditionell undervisning med lärargenomgångar, användning av läroböcker 

samt ett viss mått av skriftliga arbeten. Eleverna använder uttryck som att ”läsa 

en tom text” eller att svara på frågor utan att det betyder något för en. För att 

besvara frågor om en framgångsrik metod krävs problematisering av en mängd 

begrepp; i detta fall t ex framgångsrik samt demokratikunskaper. Det finns 

också en poäng med att låta elevers röster höras i sammanhanget. Deras 

definition av en framgångsrik metod kanske inte överensstämmer med vad som 

är framgångsrikt när man mäter kunskaper med hjälp av flervalsfrågor. 

 

En undervisning med deliberativa kvaliteter har varit i fokus inom pedagogisk 

teoribildning och inom svensk utbildningsbyråkrati det senaste årtiondet. 

Förhoppningarna har varit stora vad gäller att uppnå både kursplane- och 

läroplansmål med hjälp av en undervisning som utmärker sig genom 

                                              
176 Ekman (2007), 166. 
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kommunikation, samtal och argumentation. De slutsatser jag kan dra handlar 

framför allt om den potential som den deliberativt arrangerade undervisningen 

verkar ha för att få elever att inta ett seriöst förhållningssätt till sig själva och 

sina klasskamrater och därmed också till studierna. 
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7.Sammanfattning 

Bakgrund.  

 

Forskning som behandlar skolans demokratifostrande funktion visar att  pojkar 

från gymnasieskolans yrkesprogram avviker från elever på övriga program. De 

har lägre demokratikunskaper och uttrycker ett svagare  samhällsengagemang. 

De positiva effekter på lärande som ett öppet klassrumsklimat brukar generera 

verkar inte gälla för pojkar på yrkesprogram.  Det är också dessa elever som har 

den mest negativa bedömningen av sitt klassrumsklimat. Motståndskultur är ett 

begrepp som i utbildningssociologisk forskning brukar användas för att 

beskriva den kultur som dominerar i dessa elevgrupper. Istället för att agera i 

enlighet med lärarnas intentioner ägnar sig pojkarna åt att göra motstånd mot 

lärarnas lektionsprojekt. Det kan handla om att snacka skit, att skämta och inte 

ta uppgifterna på allvar, att fuska – beteenden som kan karakteriseras som 

motstånd mot vad eleverna anser vara tråkiga och onödiga kärnämneslektioner. 

Man kan se detta som en del i skapandet av en maskulin identitet. Detta sker i 

relation till kärnämnena och vissa forskare lyfter fram den snäva och 

begränsande maskulinitet som detta innebär.  

 

Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal har under det senaste decenniet 

lyfts fram i pedagogisk forskning, utredningar och kursplaner som en väg att gå 

för att nå både kunskaps- och värdegrundsmål i skolan. Kommunikation, 

samtal och argumentation lyfts fram där ett öppet klassrumsklimat, som också 

innebär respekten för den konkreta andra, anses gynna kvalificerat lärande och 

fostran till demokratiska medborgare.  

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka i vilket avseende deliberativt arrangerad 

undervisning kan ha betydelse för manliga yrkeselevers intresse för politik och 

samhällsfrågor. Frågor med utgångspunkt i syftet är om elevernas intresse för 

politik och samhällsfrågor förändrats efter slutförd kurs i Samhällskunskap A,  

om deras sätt att uttrycka sig kring politik och samhällsfrågor har förändrats 

samt vad eleverna ansåg om den delibertivt arrangerade undervisningen. Vilken 

betydelse den deliberativt arrangerade undervisningen haft för lärarnas syn på 

undervisning och lärande är ytterligare en aspekt som undersökts. 
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Metod  

 

För att undersöka elevernas intresse för politik och samhällsfrågor genomfördes 

vid två tillfällen en enkät med påståenden avsedda att mäta detta, dels innan 

kursen i Samhällskunskap A startade och dels efter kursens slut. Det var 56 

elever som deltog i den deliberativt arrangerade undervisningen. Enkäten 

genomfördes också med en kontrollgrupp bestående av 89 elever från 

yrkesprogram som inte deltog i den deliberativt arrangerade undervisningen. 

För att undersöka om elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och 

samhällsfrågor förändrats genomfördes åtta individuella intervjuer, i början och 

efter kursen i Samhällskunskap A. Intervjuerna tog sin utgångspunkt i den enkät 

som eleverna besvarat. Elevernas åsikter om den deliberativt arrangerade 

undervisningen kom fram genom de individuella intervjuerna samt fyra 

fokusgruppsintervjuer som genomfördes med 3-4 elever från respektive 

undervisningsgrupp. Intervjuerna genomfördes efter kursen slut och de elever 

som intervjuats individuellt fanns inte med bland dessa elever. Samtliga 

intervjuer spelades in. Under kursen gång träffades jag och de tre lärarna 

regelbundet för att samtala om hur undervisningen fortskred. Vid två tillfällen, 

efter den första terminens slut samt när kursen var över genomfördes 

fokusgruppsintervjuer där samtalen spelades in och där temat var hur den 

deliberativt arrangerade undervisningen påverkat lärarnas syn på undervisning 

och lärande. 

 

Iscensättning av undervisning 

 

I studien har tre lärare i samhällskunskap deltagit med 56 elever från 

yrkesprogram som var uppdelade i fyra undervisningsgrupper. Lärarna anmälde 

sitt intresse till att delta i ett projekt för didaktisk utveckling i ämnet 

samhällskunskap på yrkesprogram. De tre lärarna och jag träffades regelbundet 

under en termin och vad som kom att kallas deliberativt arrangerad 

undervisning växte fram genom litteraturstudier och samtal kring hur den 

deliberativt arrangerade undervisningen skulle iscensättas. Kursen i 

samhällskunskap genomfördes under två terminer och vid en lektion varje 

vecka genomfördes vad som benämndes veckans spaning där två elever/gång 

var ansvariga för att presentera en nyhet och hålla i det efterföljande samtalet. 

Lärarna enades om regler för samtalet vilka innebar att alla skulle få komma till 

tals under förhållanden som skulle kännetecknas av respekt och det viktiga var 

att lyssna till vad alla hade att säga och ta del av olika perspektiv. Den 
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traditionella sättet att placera bord och stolar i ett klassrum skulle brytas genom 

att eleverna skulle placeras i en ring. 

 

Resultat 

 

Elevernas intresse för politik och samhällsfrågor låg i huvudsak kvar på samma  

nivå efter kursens slut när enkät användes som metod för att mäta intresset. 

Signifikanta skillnader uppkom vid fyra av enkätens frågor men vid en majoritet 

av frågorna hade ingen sådan förändring skett. Vid intervjuer med elever 

framkom delvis en annan bild där några elevers intresse för politik föreföll ha 

ökat och en insikt om att politik rör dem hade vuxit fram.  Framför allt 

framkom vid intervjuerna hur eleverna definierar politik, vad de menar att 

politik är. De företräder en institutionaliserad bild som framför allt handlar om 

hur Sverige styrs och de politiska partierna och detta betraktas av eleverna som 

tråkigt. Det sätt på vilket eleverna definierade begreppet politik hade inte 

förändrats i någon nämnvärd utsträckning.  

 

Deliberativt arrangerad undervisning i form av veckans spaning var enligt 

eleverna  det bästa med hela kursen i Samhällskunskap A. Att få höra vad alla 

har att säga, att själv få uttrycka en åsikt och att få vara delaktig är vad eleverna 

har uppskattat. Den motståndskultur som annars brukar utmärka yrkeselevers 

förhållningssätt till kärnämnesstudier var inte framträdande under lektionerna 

utan eleverna beskrev sig själva som seriösa. Eleverna menade att man hade 

bemött varandra på ett respektfullt sätt utan att fälla ironiska eller skämtsamma 

kommentarer. Detta var också den bild lärarna gav av stämningen under 

spaningarna. Enligt lärarna innebar den deliberativa metoden ett fokus på 

relationer och de ämnesdidaktiska övervägandena i form av val av innehåll blev 

mer komplicerade att göra. Frågan om vad som är väsentlig kunskap fick en 

annan relevans. Det var framför allt i förberedelserna för spaningarna som ett 

uttryck för motstånd kunde identifieras på så sätt att eleverna inte alltid var 

förberedda på det sätt som lärarna hade önskat. Däremot har samtalsreglerna 

som innebar att lyssna på varandra, låta alla komma till tals och visa en 

respektfull inställning till varandra fungerat.  

 

I sitt sätt att tala om spaningslektionerna kan man urskilja elevernas syn på 

undervisning och lärande samt hur maktrelationer i klassrummet kan se ut. De 

pratar om att ”tomläsa en text” eller att jobba med frågor utan att innehållet 

betyder något för en. Det lärande som skett under spaningslektionerna handlar 
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enligt eleverna om att de lärt sig se saker från olika perspektiv och de har lärt sig 

argumentera. Att de också lärt sig ett innehåll som har med samhällskunskap att 

göra är inget de reflekterar över. För dem handlar ”att lära sig” framför allt om 

något som läraren kan överföra till eleverna, t ex när läraren undervisar om 

BNP eller ekonomi. Under spaningarna har makten förflyttats till eleverna och 

de använder uttryck som ”att styra” och när läraren är ”där framme” är det 

läraren som styr. I och med spaningarna har denna maktsymmetri satts ur spel 

och eleverna har fått ansvar för både innehåll och utförande. 
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Bilaga 1. Elevenkät 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide – individuella intervjuer (Intervju nr två – efter kursens slut) 

 

1. Samhällsintresse och engagemang. Hur har du skattat ditt intresse 

för svensk politik, politiska händelser ute i världen, samhällsfrågor, 

att diskutera samhällsfrågor 

2.  Din syn på vad politik är – har den förändrats på något sätt? Vad 

är politik för dig idag? 

3.  Att diskutera politik, saker som finns inom området politik – hur 

ser ditt intresse för detta ut idag? Har din kunskap kring dessa 

frågor ökat/oförändrat/minskat?  

4.  EU-valet i juni – deltog du? Vilket intryck gjorde valkampanjen på 

dig? Hade du de kunskaper som krävdes för att kunna hänga med i 

debatter och den bevakning som fanns i media? Hur var ditt 

intresse för valet? 

5.  Att blanda sig i politik/att låta experterna sköta politiken; hur ser 

du på din roll som medborgare i samhället? Har detta på något sätt 

förändrats sen förra gången du fyllde i enkäten? 

6. Att agera politiskt på olika sätt – finns det några aktiviteter som du 

kan tänka dig göra som du inte kunde tänka dig för ett år sedan? 

Motsatsen – sånt du kunde tänka dig då men inte kan tänka dig 

idag? 

7. Hur ser du idag på möjligheten till inflytande över 

skola/utbildning/hur ditt liv kommer att bli/politiska beslut? 

8. Vilka är enligt dig de tre viktigaste samhällsfrågorna idag? Har 

detta förändrats sedan förra gången 

9. Vilken form av samhälle föredrar du: jämlikt/där flitiga får det 

betydligt bättre? Har du förändrat din syn? Något som kursen i 

samhällskunskap på något sätt fått dig att tänka mera kring? I så 

fall, hur? 

 

Undervisning i samhällskunskap: 

 

Vad har lektionerna i samhällskunskap betytt för dig?  

Blev det som du hade tänkt dig? Positivt/negativt? 

Hur har dina kunskaper om samhället förändrats?  
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Hur skulle du vilja karaktärisera ämnet – vad är syftet med ämnet? Vad ska ni 

lära er?  

 

Spaningarna – hur ser du på den undervisningsformen? Fördelar/nackdelar?  

Vad har du lärt dig genom spaningarna? Kunskapsmål, sociala mål, 

personlighetsutvecklande mål. 

 

 

Bilaga 3. Intervjuguide – fokusgrupper om spaningarna. 

 

Intro – syfte med spaningarna, reglerna som skulle följas, sitta i ring. 

 

Spontan kommentar till den undervisningsformen? 

 

Skillnad mellan att sitta i ring och ”spana” jämfört med att ha en ”vanlig” 

lektion? Fördelar/nackdelar? 

 

Själva lärandet – på vilket sätt påverkas det av metoden? Går det att beskriva på 

vilket sätt man lär sig när man ”spanar”? 

 

Ditt sätt att agera i klassrummet – skiljer det sig åt, spaning/vanlig lektion? 

 

Lärarnas sätt att agera. Något du tänkt på som blir annorlunda 

 

 

Bilaga 4. Frågeställningar inför fokusgruppsamtal med lärarna 

september 2009. 

 

1. Utmärkande för kommunikationen i veckans spaning – vad är det 

egentligen som sker i spaningarna? Hur sker kommunikationen? Är alla 

aktiva? Verkar det som om möbleringen i klassrummet, spaningen i sig 

gör att samtalsaktiviteten hos eleverna ökar? Eller är det samma elever 

som pratar mycket för övriga som också pratar mycket vid spaningarna? 

Vilka faktorer verkar påverka elevers lust/motivation/förmåga att delta i 

samtalen? Går det att se någon kvalitativ utveckling av de samtal som 

sker? 
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2. Själva lärandet – går det att uttala sig om i vilket avseende dessa 

spaningar på något sätt bidrar till lärande hos eleverna? Eller är det bara 

ett trevligt avbrott i lektionen? (Missförstå mig rätt men en viktig aspekt 

i allt vi gör är naturligtvis att det bidrar till att eleverna lär sig saker. När 

det gäller deliberativa samtal hävdas ju att det är ett sätt att bidra till 

lärande.) 

 

 

3. Din roll som lärare – på vilket sätt förändras den under spaningarna? 

Positivt? Negativt? 

 

Bilaga 5. Intervjuguide – fokusgrupp, avslutande samtal med lärarna. 

 

Utifrån de regler som skulle gälla för spaningarna – skulle du beskriva det som 

skett i ditt klassrum under året som deliberativt arrangerad undervisning? Vilka 

utav kriterierna har varit svårast att upprätthålla/uppnå? 

 

Det dubbla uppdraget – kunskapsutveckling och demokratisk kompetens. Hur 

ser du på spaningarna som ett medel att ta sig an det dubbla uppdraget? Jämfört 

med hur du undervisar annars – vad blir den största skillnaden? 

 

Hur skulle du vilja beskriva den kunskapsutveckling som kommit till uttryck 

genom spaningarna? Har det gått att iaktta någon kvalitativ skillnad? 

 

Vilka fördelar för eleverna ser du med spaningarna? 

Vilka nackdelar kan spaningarna medföra för eleverna? 

 

Har spaningarna förändrat ditt sätt att se på undervisning? I så fall hur? 

Har spaningarna förändrat ditt sätt att se på elever? I så fall hur? 

Har spaningarna förändrat ditt sätt att se på dig själv som lärare? I så fall hur? 
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Bilaga 6. Resultat av enkätundersökningen i tabellform. 

 

Tabell 5.1 Intresse för samhällsfrågor – före och efter kursen 

Hur pass intresserad 

är du i allmänhet av?      

Före 

Försöks- 

grupp 

N 56 

Efter  

Försöks- 

grupp 

N 53 

Före 

Kontroll- 

grupp 

N 89 

Efter 

Kontroll- 

grupp 

N 82 

US 16 – 19 år 

N 861 

Svensk politik 

Politiska händelser 

ute i världen 

Samhällsfrågor 

Att diskutera 

amhällsfrågor 

 7% 

 7% 

 

 5% 

 

13% 

8% 

11% 

 

11% 

 

17% 

17% 

19% 

 

19% 

 

15% 

16% 

20% 

 

30% 

 

17% 

 

- 

18,2% 

 

31,4% 

Kommentar: Visar värdet 4 och 5 på en femgradig skala där 5= mycket intresserad och 

 1= Inte alls intresserad1. Siffrorna anger andel i procent. 

 Observera att ingen av tabellerna summerar till 100%.  

 

 

Tabell 5.2 Att diskutera politik med andra – före och efter kursen 

Hur ofta brukar du  

diskutera politik 

 med andra? 

Före 

Försöks- 

grupp  

N 56 

Efter  

Försöks- 

grupp 

N 53 

Före 

Kontroll- 

grupp 

N 89 

Efter  

Kontroll- 

grupp 

N 82 

US 16-19 år 

N 861 

Dina lärare 

Dina vänner 

Dina föräldrar 

Dina klasskamrater 

11% 

20% 

34% 

14% 

19%* 

28% 

32% 

21% 

10% 

26% 

25% 

16% 

15% 

27% 

34% 

21% 

 

43,3% 

37,3% 

40,3% 

 

Kommentar: Värde 1 och 2 på en fyragradig skala där 1 är Ofta och 4 är Aldrig.  

Siffrorna anger andel i procent. 

*signifikant skillnad signifikansnivå 0.05.  

Observera att ingen av tabellerna summerar till 100%. 

 

 

Tabell 5.3 Påståenden att instämma i – före och efter kursen 

Hur mycket instämmer du  

i följande påståenden? 

Före 

Försöks- 

grupp  

N 56 

Efter  

Försöks- 

grupp 

N 53 

Före 

Kontroll- 

grupp 

N 89 

Efter  

Kontroll- 

grupp 

N 82 

US 16-19 år 

N 861 

 

a.Varje medborgare ska försöka sätt sig in i 

   hur man styr och bestämmer i landet. 

b. De flesta politiska beslut är så  

   komplicerade att det är bäst att bara 

   experter bestämmer. 

c. Man bör blanda sig i politiken och  

   stödja det rätta och protestera mot det som  

   är fel. 

d. Jag har stora möjligheter att föra fram 

   åsikter till dem som bestämmer i samhället. 

 

30% 

 

18% 

 

 

50% 

 

 

 9% 

 

 

51%* 

 

28% 

 

 

47% 

 

 

11% 

 

 

31% 

 

15% 

 

 

43% 

 

 

 4% 

 

 

37% 

 

18% 

 

 

51% 

 

 

 5% 

 

 

36,5% 

 

18,3% 

 

 

18,3% 

 

 

8,4% 
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e. Jag vet vad jag vill när det gäller viktiga 

   samhällsfrågor. 

 

29% 26% 24% 30% 33,7 

Kommentar: Värde 4 och 5 på en femgradig skala där 5= Instämmer helt och 1= Instämmer inte alls.  

Siffrorna anger andel i procent. *signifikant skillnad på sinifikansnivå 0.05.Observera att ingen av tabellerna 

summerar till 100%. 

 

 

Tabell 5.4 Anser att man har inflytande över – före och efter kursen 

Hur stort inflytande tycker du att  

du har över ……? 

Före 

Försöks- 

grupp 

N 56 

Efter 

Försöks- 

grupp 

N 53 

Före 

Kontroll

grupp  

N 89 

Efter 

Kontroll

grupp 

N 82 

US 16 – 

19 år 

N 861 

 

Hur du lyckas i skolan 

 

75% 

 

79% 

 

69% 

 

72% 

 

- 

 

Ditt val av utbildning 

 

79% 

 

77% 

 

79% 

 

84% 

 

84,7% 

 

Hur ditt liv i sin helhet 

kommer att bli 

 

79% 

 

74% 

 

76% 

 

73% 

 

78% 

 

Din utbildning 

 

68% 

 

66% 

 

70% 

 

68% 

 

- 

 

Politiska beslut 

 

20% 

 

19% 

 

24% 

 

18% 

 

14,7% 

 

Kommentar: Värde 4 och 5 på en femgradig skala där 5= Stor påverkan och 1= Ingen påverkan.  

Siffrorna anger andel i procent. Observera att ingen av tabellerna summerar till 100%. 

 

 

Tabell 5.5 Vilket slags samhälle man är mest tilltalad av – före och efter kursen 

Vad är du personligen mest  

tilltalad av? 

Före 

Försöks- 

Grupp  

N 54 

Efter 

Försöks- 

Grupp 

N 47 

Före  

Kontroll.- 

Grupp 

N 88 

Efter  

Kontroll- 

Grupp 

N 78 

US 16 – 19 år 

N 861 

 

Ett samhälle där alla har det  

ungefär lika bra ekonomiskt. 

 

30% 

 

38% 

 

35% 

 

45% 

 

49% 

 

Ett samhälle där flitiga och dugliga  

får det betydligt bättre. 

 

55% 

 

49% 

 

24% 

 

33% 

 

28,4% 

 

Vet inte, ingen uppfattning. 

 

15% 

 

13% 

 

41% 

 

22% 

 

22,6% 

 

Kommentar: Denna fråga hade en något lägre svarsfrekvens. Min tolkning av detta är att frågans  

placering i enkätformuläret möjligtvis bidrog till att eleverna ”missade” frågan. 
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Tabell 5.6 Att rösta i valet till EU-parlamentet – före och efter kursen 

Den 7 juni är det val till EU- 

parlamentet. Om du fyllt 18 år 

har du rösträtt. Tror du att  

Du kommer att gå och rösta? 

Före  

Försöks- 

grupp  

N 32 

Efter 

Försöks- 

grupp 

N 32 

Före  

Kontroll- 

grupp 

N 65 

Efter  

Kontroll- 

grupp 

N 55 

 

Ja 

 

69% 

 

47% 

 

68% 

 

44% 

 

Nej 

 

31% 

 

53% 

 

32% 

 

56% 

 

Kommentar: Svaren har beräknats på de elever som fyllt 18 år. Övriga fyllde i kolumnen 

Nej, jag har inte fyllt 18 år. Siffrorna anger andel i procent. 

 

 

Diagram 5.1 De viktigaste samhällsfrågorna, före och efter kursen 

Vilka anser du vara de viktigaste samhällsfrågorna just nu?
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Diagram 5.2 Frågor som rör inställning till medborgerliga aktiviteter- före och 

efter kursen 

Har du någongång deltagit i någon av följande handlingar eller skulle kunna tänka dig att göra det?
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Diagram 5.3 Frågor som rör inställning till olika medborgerliga aktiviteter – före 

och efter kursen 

Följande handlingar skulle jag aldrig göra

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ö
v
e
rk

la
g

a
 e

tt
 m

y
n
d
ig

h
e
ts

b
e

s
lu

t

s
k
ri
v
a
 p

å
 e

n
 n

a
m

n
in

s
a
m

lin
g

ta
 k

o
n
ta

k
t 
m

e
d
 n

å
g
o
n
 p

o
lit

ik
e
r

s
k
ri
v
a
 i
n
s
ä
n
d
a
re

b
ä
ra

 m
ä
rk

e
n
 e

lle
r 

s
y
m

b
o
le

r 
s
o
m

 u
tt
ry

c
k
e

r 
e
n
 å

s
ik

t

d
e
lt
a
 i
 b

o
jk

o
tt
e
r ,

 k
ö
p
s
tr

e
jk

e
r

rö
s
ta

 i
 a

llm
ä
n
t 

v
a
l

d
e
lt
a
 i
 l
a
g
lig

a
 d

e
m

o
n
s
tr

a
ti
o
n
e
r

a
rb

e
ta

 i
d
e
e
llt

, 
t.
e
x
. 
s
a
m

la
 i
n
 p

e
n
g

a
r

v
a
ra

 m
e
d
le

m
 i
 e

tt
 p

o
lit

is
k
t 
p
a
rt

i

d
e
b
a

tt
e
ra

 p
o
lit

ik
 p

å
 I
n
te

rn
e
t

d
e
lt
a
 i
 o

la
g
lig

a
 d

e
m

o
n
s
tr

a
ti
o
n
e
r/

a
k
ti
o
n
e
r

m
å
la

 p
o
lit

is
k
a
 s

la
g
o
rd

 p
å
 a

llm
ä
n

 p
la

ts

o
c
k
u
p
e

ra
 b

y
g
g
n
a
d

e
r

s
k
a
d
a
 a

n
d
ra

s
 e

g
e

n
d
o
m

 i
 p

ro
te

s
t

 %

Fg, före Fg, efter Kg, före Kg, efter US16-19
 



143 

 

SPSS-bearbetning med signifikansprövning, Mann Whitney test, signifikansnivå 

95%. 

 

Nollhypotesen kunde förkastas vid fyra tillfällen och signifikanta skillnader 

uppnåddes. 

Signifikanta resultat: 

1. Försöksgruppen – att diskutera politik med lärare. Sig. 0.04 på 

signifikansnivå .05. 

2. Försöksgruppen – fler elever kan tänka sig vara medlem i ett politiskt 

parti. Sig. .030 på signifikansnivå .05. 

3. Försöksgruppen – fler elever anser att man som medborgare bör sätta 

sig in i hur man styr/ bestämmer i landet.  Sig. .029 på signifikansnivå 

.05. 

4. Kontrollgruppen – färre elever kan tänka sig skada andras egendom i 

protest. Sig. .030 på signifikansnivå .05. 
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