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Sammanfattning 
 
Idén bakom studien är sprungen ur tanken att hitta en aktivitet för studie- och yrkesvägledare 
där man i den vida vägledningen ges möjlighet att både arbeta med kunskap och 
värdegrundande arbete; skolans dubbla uppdrag. Det deliberativa samtalet blev den 
aktiviteten som kom att testas i denna studie och också det som blev syftet med studien. Vad 
jag ville undersöka var om elever upplever effekter i form av ökade kunskaper och ökad 
medvetenhet kring begränsningsfaktorn kön, vilket kan leda till ökad valkompetens och 
perspektivvidgning. Studien genomfördes som ett fältexperiment med en experimentgrupp 
och en kontrollgrupp där deliberativa samtal var den nyckelvariabel som testades. Genom ett 
kunskapsprov samt genom semistrukturerad intervju i en fokusgrupp har empiri samlats in 
och analyserats. Således begagnar sig studien både av kvalitativ samt kvantitativ ansats. 
Resultaten visar att deliberativa samtal är en gångbar pedagogisk metod att använda sig av i 
den vida vägledningen, främst kopplat till medvetandegörandet hos elever gällande rådande 
strukturella förhållanden vid val till gymnasiet. Detta eftersom elevernas perspektiv vidgas. 
Metoden har viss positiv inverkan på elevers självkännedom, vilket påverkar valkompetensen 
i positiv bemärkelse. Gällande ökande kunskaper är metoden inte sämre än andra pedagogiska 
metoder och för vissa till och med bättre.  
 
Nyckelord: Deliberativa samtal, begränsningsfaktorer, valkompetens 
 
 
Abstract 
The idea behind the study has sprung from the thought of finding an activity for career 
counselors, where you in school based guidance is provided with the opportunity to work with 
knowledge and value-based work; school's dual assignment. The deliberative conversation 
became the activity that was being tested in this study and also what became the purpose of 
the study. What I wanted to investigate was whether students experience effects in terms of 
increased knowledge and increased awareness about the gender as limitation factor, which 
could lead to increased career management skills and perspective enlargement. The study was 
conducted as a field experiment with an experimental group and a control group where 
deliberative conversations were the key variables that were tested. Through a knowledge test 
and through semistructured interviews in a focus group, empirics have been collected and 
analyzed. Thus, the study uses both qualitative and quantitative approaches. The results show 
that deliberative conversations are a viable educational method to use in school based 
guidance, primarily linked to make pupils aware of current structural conditions regarding 
their choice of further education. This is because the students' perspective is widened. The 
method has a certain positive impact on pupils' self-knowledge, which influences career 
management skills in a positive sense. Existing increasing knowledge, the method is not 
worse than other educational methods and for some even better. 
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1. Inledning	
 
 
”Varför genomförs så få pedagogiska experiment?” 
Claes Nilholm, professor i pedagogik, ställer frågan i sin blogg och försvarar sedan den 
kvantitativt orienterade nyttoforskningen genom att belysa den inneboende kraften i 
experimentets natur (Nilholm, 2016). Nilholm ser gärna en utveckling mot fler 
examensarbeten som behandlar utfall av olika iscensatta undervisningsmetoder och i 
synnerhet experiment som syftar till att utveckla skolans breda uppdrag, d.v.s. både 
kunskapsuppdraget men också det demokratiska uppdraget. Jag delar inte Nilholms fäbless 
för kvantitativ metod, men däremot intresset för det dubbla kunskapsuppdraget och ser tydligt 
relationen mellan skolans värdegrundsuppdrag och det arbete som studie- och 
yrkesvägledning innebär och även jag tror det behövs mer forskning kring metoder för 
kunskapshöjning och moraliskt omdömesbildande.  
 
I Skolinspektionens granskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund (Rapport 
2012:9) framkommer att det integrerade demokratiuppdraget behöver förtydligas och 
förstärkas i undervisningen, något som även lyfts fram av Langmann (2017) som menar att 
skolans ensidiga fokus på kunskaper har genererat en klyfta mellan det demokratiska 
uppdraget och kunskapsuppdraget där de båda inte är integrerade i varandra och därigenom 
tappas en stor del av skolans uppdrag. 
 
Detta uppdrag står att läsa om i skollagen och säger oss att utbildningen inom skolväsendet 
syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden (SFS 2010:800). Dessa 
värden förtydligas i Grundskolans läroplan i kapitel 1 och 2 och säger oss bland annat att 
utbildningen ska förmedla respekt och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, motverka diskriminering i alla 
former, främja kvinnor och mäns lika rättigheter och i synnerhet arbeta normkritiskt 
(Skolverket, 2017).  
 
I de allmänna råden kring arbetet med studie och yrkesvägledning belyses också skolans 
demokratiskapande uppdrag. Genom information, undervisning och vägledning kan skolan 
arbeta med att vidga elevernas perspektiv (Skolverket, 2013). Detta kopplas till läroplanernas 
formulering om att skolan skall bidra till att elevernas val av framtida utbildning och yrken 
inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (LGR11, 2017). Skolverket 
påpekar att just dessa faktorer är begränsande och har stor relevans för elevers val till fortsatta 
studier och yrkesval, varför studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas för att vidga 
elevers perspektiv gällande utbildningsvägar och yrkesval (Skolverket, 2013).  
 
Leif Andergren (2015, s. 51) beskriver att det är i mötet med den andre jag får syn på mig 
själv och vidare menar han att gruppen är ett lämpligt verktyg att använda när det framför allt 
handlar om den sökandes självuppfattning och kunskaper om omvärlden eftersom 
gruppdeltagarnas olika erfarenheter och uppfattningar kan innebära att övriga i gruppen kan 
lära något om sig själva genom att lyssna och reflektera på övriga deltagare. Ett resonemang 
som understöds av Gottfredson (2012, s.145) som menar att genom att interagera med andra 
människor konstruerar man sig själv, ens värderingar, intressen mm. 
 
Skulle man kunna tänka sig att arbetet med värdegrundsfrågor i skolan också berör 
valkompetens och elevers handlingshorisont? Jag tror det, i synnerhet om eleverna får ta del 
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av varandras erfarenheter, värderingar, åsikter och tankar på sådant sätt att de utmanar ens 
egna preferenser. Ännu mera om elever ges möjlighet att ifrågasätta traditionella synsätt och 
normer. Deliberativa samtal som metod diskuteras utförligare senare, men kan kortfattat 
karakteriseras av att skilda synsätt ställs mot varandra och argumenteras i en tolerant anda 
med målsättningen att komma överens. De samtal som förs bör belysa problem ur olika 
perspektiv och medför således en ökad möjlighet för kunskapsberikning och 
perspektivvidgning, åtminstone i teorin. Hur det är i verkligheten är en helt annan sak och det 
är detta som denna uppsats ämnar söka svar på. 
 
 
	1.1	Syfte	
Huvudfrågan i min uppsats behandlar huruvida deliberativa samtal lämpar sig som 
pedagogisk metod i den vida vägledningen. 
 
Det väsentliga blir att se om elever upplever effekter i form av ökade kunskaper och ökad 
medvetenhet kring begränsningsfaktorn kön, vilket skulle kunna leda till ökad valkompetens 
och perspektivvidgning. 
 
Därför konkretiseras tre frågeställningar fram 
 

- Hur påverkas elevers kunskaper om kön som en begränsande faktor genom deliberativa 
samtal? 

- Upplever eleverna att medvetenheten gällande begränsningsfaktorn kön påverkas genom 
deliberativa samtal? 

- Kan deliberativa samtal leda till ökad valkompetens? 
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2. Bakgrund	
 
Eftersom jag vill undersöka om deliberativa samtal är en gångbar metod för att öka elevernas 
kunskap och förståelse för hur begränsningsfaktorer kan påverka dem själva och deras 
omgivning behövs en fördjupning gällande begränsningsfaktorer. Forskning visar på hur flera 
faktorer påverkar val av fortsatta studier och i skenet av detta faktum är en tydlig avgränsning 
av vikt. Därför kommer fokus att ligga på kön, då det är den faktorn som avhandlas i 
exempeluppgiften som ligger till grund för datainsamlingen. Vidare redovisas forskning 
gällande deliberativa samtal samt en koppling mellan det deliberativa samtalets plausibla 
effekt och det som inom svensk vägledningsforskning kallas ”valkompetens”.  
 
2.1	Begränsningsfaktorer	vid	brytpunkter	
Skolverkets rapport: ”Ungdomars uppfattningar av gymnasievalet” från 2012 ger en samlad 
bild av vad som påverkar och begränsar ungdomars handlingshorisont gällande val till vidare 
studier. Kön, social bakgrund, migrationsbakgrund, den lokala/regionala kontexten och 
elevers slutbetyg är faktorer som begränsar ungdomars möjligheter vid brytpunkten mellan 
grundskola och gymnasiet (Skolverket 2012). Lovén (2000, s.239) förklarar att gymnasieval 
utgår från individernas egna referensram, med vilket han menar den självuppfattning och de 
valalternativ man är medveten om. Övriga begränsande faktorer menar Lovén är genus och 
social bakgrund (Lovén 2000). Den här studien avgränsar sig till en av dessa faktorer, kön. 
 
2.1.1	Kön	
Flera statliga utredningar påvisar att det råder ojämn könsfördelning till flertalet 
yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket bland annat visas i Delegationen för jämställdhet 
(DEJA) i skolans rapport (SOU 2010:99), något som får till följd att kösstereotypa mönster 
reproduceras i elevers gymnasieval. Enligt DEJA tros det komma sig av kulturella och sociala 
förväntningar på vilka yrken som bäst lämpar sig för tjejer och killar, vilket i förlängningen 
begränsar elevernas handlingshorisont (SOU 2010:99, 107 - 108). Linda Gottfredsons (Brown 
2002) teori om kompromissval och begränsningar beskriver hur barn och ungdomar begränsas 
av genus och klass när det kommer till val och handlingshorisont, teoretiska antaganden som 
väl kan ge förklaringar till de antaganden DEJA:s rapport kommer med.  
 
Anna Sandell (2007) kommer fram till att genusordningen gällande gymnasieval fortfarande 
är rådande framförallt kopplat till yrkesutbildningar. I hennes studie, Utbildningssegregation 
och självsortering, framkommer att förväntningar hos eleverna att välja olika utbildningar 
kom ur föreställningar om stereotypiska könsroller där elevernas intressen tydligt påvisar 
dessa förväntningar (Sandell 2007). Utöver detta påverkas elevernas handlingshorisont av 
synen på yrken. Kvinnodominerande utbildningar rankas inte särskilt högt i samhället vilket 
leder till att tjejer söker sig bort från dessa utbildningar, exempelvis omvårdnadsprogram 
(Sandell 2007, s.177).  
 
2013 kom Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i 
grundskolan och i den framkom att få av de skolor som ingick i undersökningen hade 
formulerat konkreta mål för hur arbetet med att motverka traditionella könsmönster i studie- 
och yrkesvalen. (Skolinspektionen 2013:5). I samma rapport står att läsa att skolans uppdrag 
är att bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell 
bakgrund då det är bevisat att dylika faktorer påverkar och begränsar elevers val 
(Skolinspektionen 2013:5, s. 24). Rådet i samma skrift är att synliggöra dessa mönster, vilka 
har inverkan på gymnasievalet, men också lyfta upp frågorna i undervisningen. 
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Trots dessa råd pekar trenden i fel riktning gällande jämställd könsfördelning på gymnasiets 
program. 2010 var det tydligt att traditionella val enligt rådande könsordning förstärkts under 
de senaste åren (SOU 2010: 99) och så tillika i Skolinspektionens rapport från 2013. I skriften 
”Maskulinitet och jämställd skola” från SKL (Jacobsson 2018) talas det om att skolan 
fortfarande är starkt könsuppdelad, både mellan yrkesprogrammen men också gällande vissa 
studieförberedande program. Enligt SKL behövs det genusmedveten studie- och 
yrkesvägledning för att öppna ögonen hos ungdomar, främst killar, gällande 
kvinnodominerande yrkesområden och i och med det öka deras handlingshorisont och 
valkompetens (Jacobsson 2018).  
 
För att svara upp till den rådande bristen på aktiviteter för ökad genusmedveten vägledning 
kommer här en beskrivning av deliberativa samtal och hur de skulle kunna överbrygga 
ovanstående problembild. 
 
2.2	Deliberativa	samtal	som	metod	för	kunskapsinhämtning	
 
”Ett empiriskt tomrum”. På det sättet beskriver Klas Andersson den tidigare forskningen 
gällande det deliberativa samtalets effekter i praktiken (Andersson, 2012, s.10) och menar att 
hans avhandling syftar till att överbrygga den kunskapsluckan, något den också gör. 
Anderssons studie visar att den deliberativa samtalsmetoden ger positiva effekter på elever i 
gymnasiets yrkesförberedande program gällande demokratiska förhållningssätt och 
demokratiska kunskaper (Broman 2016).  
 
Deliberativa samtal som metod inom pedagogik är dock inget nytt fenomen. Englund (2000) 
hänvisar till John Dewey och George Herbert Mead, vars pragmatiska utbildningsfilosofi 
ligger till grund för hans egna syn på det deliberativa samtalet. En central tes hos Dewey och 
Mead var att kunskapande eller meningsskapande sker genom kommunikation människor 
emellan och då företrädesvis genom att belysa en problemsituation ur olika perspektiv, där 
ens egna föreställningsvärld utmanas (Englund, 2000). 
 
Englund fortsätter och menar att de positiva effekter den typen av samtal ger är att individens 
reflexiva förmåga utvecklas och att man nyanserar sin självbild då man intar ett 
andrapersonsperspektiv samt att det egna omdömet nyanseras (Englund, 2000). I Englunds 
modell för det deliberativa samtalet är det grundläggande antagandet att elevers lärande och 
skapande av demokratiska värden främst utvecklas om eleverna får möta varandra i ett 
deliberativt samtal under ordnade former (Andersson 2012, s.13).  
 
I Samira Hajjouji Hennius (2014) studie kring deliberativa samtal i undervisning i svenska 
som andraspråk på högskolenivå förstärks Englunds antagande. Hennius (2014) resultat visar 
bland annat att studenterna i hennes studie påvisar en uppfattning att de utvecklat sin förmåga 
att kommunicera och getts stöd av varandra att utveckla språkliga färdigheter. Gällande den 
deliberativa delen framkommer i hennes studie att:  
 
Studenterna uttryckte slutligen också ett starkt intresse för att samtala och kommunicera med 
varandra, trots sina olikheter när det gäller kulturella, språkliga, sociala och utbildningsmässiga 
bakgrunder. Det går att tolka detta som att studenterna genom sina samtal tycks ha utvecklat ett 
deliberativt förhållningssätt – eller åtminstone en deliberativ beredskap. – sid. 176 
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Thyberg (2012) har undersökt hur gymnasieelever genom att genomföra deliberativa samtal 
kring skönlitterära texter utformar frågor kring värdegrund. Ett resultat i studien är att 
eleverna i studien utvecklar demokratiska kompetenser genom att föra samtal kring andras 
livsvillkor och perspektiv. I en intervju från 2013 trycker Thyberg på att ett ytterligare viktigt 
resultat i studien är att den typen av samtal (deliberativa) fungerar som en konkret övning i en 
demokratisk arbetsform som tränar eleverna att ta till orda, lyssna och respektera olika 
tolkningar av en och samma text (Thyberg, 2013). 
 
Ett gemensamt drag i Andersson, Hennius och Thybergs studier är att samtliga beskriver att 
de utforskar jungfrulig mark med sina undersökningar. Vare sig det gäller att skaffa empiri för 
att stödja deliberativa samtalets effekter (Andersson), att undersöka förutsättningarna och 
hindren för deliberativa samtal i svenska som andraspråk på högskolenivå (Hennius), eller att 
undersöka och synliggöra ideologiska och känslomässiga dimensioner av språkinlärning via 
deliberativa samtal (Thyberg), argumenterar de för att det inte finns någon tidigare forskning.  
Jag faller in i detta led när jag, i min ansats att, belysa huruvida deliberativa samtal kan 
användas som metod för att vidga elevers perspektiv och handlingshorisont samt öka deras 
kunskap om begränsningsfaktorer för att i förlängningen stärka deras valkompetens, ikläder 
mig pionjärens roll för att undersöka något som inte tidigare undersökts.  
 
2.3	Valkompetens		
Valkompetens, eller Career management skills (CMS) är ett återkommande begrepp i 
skolverkets vokabulär rörande synen på kvalitativ studie- och yrkesverksamhet. Vilka 
kompetenser som ingår i begreppet är dock inte definierade utan begreppet CMS får mer ses 
som ett ramverk där man försöker organisera olika kompetenser (Neary, Dodd och Hooley 
2015). Dessa ramverk ter sig olika. Ett internationellt exempel är ett engelskt ramverk av 
kompetenser där självkännedom och utveckling, utforskande och lärande, samt utveckla och 
hantera sin karriär utgör tre huvudrubriker under vilka man sedan preciserar ytterligare vilka 
färdigheter som eftersöks (Neary, Dodd och Hooley 2015). Inom svensk vägledning ges CMS 
benämningen valkompetens (Skolinspektionen 2013; Skolverket 2013) och definieras aningen 
vagare. I svensk kontext innebär valkompetens att  

”elever behöver utveckla ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt att samla, 
analysera, sätta samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt 
ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i 
livet” (Skolverket 2013, s.13). 

 
I de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning läggs också extra tonvikt på kunskap 
rörande begränsningsfaktorer, strukturella såväl som individuella. Den utbildnings- och 
yrkesinformation som åsyftas i ovanstående text behöver därför vidga elevernas perspektiv så 
att de inte begränsas av normer eller föreställningar av exempelvis yrkesmässig 
könsbundenhet (Skolverket 2013, s. 26). Skolan behöver också utmana, problematisera och 
visa på alternativa föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund (ibid, s. 25) 
 
Avslutningsvis vill jag genom bakgrundsbeskrivningen koppla samman de tre begreppen 
begränsningsfaktorer, deliberativa samtal samt valkompetens för att visa dess relevans för 
studien och för studie- och yrkesvägledares verksamhet. Begränsande faktorer har negativ 
inverkan på ungdomars handlingshorisont och normativa föreställningar om exempelvis kön 
genererar traditionsbundna könsrelaterade studieval. Genom att elever utmanar varandras och 
sina egna normer och värderingar i deliberativa samtal kan deras perspektiv vidgas och deras 
valkompetens öka.  
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3. Teori	
 
”Deliberationens inneboende styrka är att den genom ömsesidig kommunikativ 
argumentation har potentialen att lyfta fram det bättre argumentet och att deliberationens 
deltagare därmed ges möjligheten att värdera olika alternativ” – Tomas Englund (2016, s. 
116-117) 
 
Att värdera olika alternativ är något studie- och yrkesvägledare ofta pratar om som en del av 
det som kallas valkompetens och med tanke på det anser jag det värt att fördjupa mig i 
deliberativa samtals potential som aktivitet i vid vägledning. I följande avsnitt tittar jag 
närmre på deliberativ teoribildning. 
 
3.1	Utgångspunkt	
Jürgen Habermas deliberativa demokratiteori är den som ligger till grunden för de teoretiska 
antaganden om deliberationens påverkan på dess deltagare, både inom pedagogiken och 
statsvetenskapen (Andersson 2012, s. 28). I Habermas teori kan deliberation översättas till 
överläggning och det är kommunikationen mellan medborgare som är det centrala i hans syn 
på demokrati (Andersson 2012, s. 28 - 29). 
 
En grundläggande tanke hos Habermas är idén om en praktisk diskurs, med vilket menas en 
kommunikativ process där människor gemensamt överlägger kring vilka normer som bör 
gälla i ett samhälle. Dessa samtal erbjuder samtliga möjligheten att komma med sina åsikter, 
synpunkter, argument och erbjuder alla rätten att komma till tals (Andersson 2012, s. 28 - 30). 
Genom samtalet ges således alla möjligheten att vidga sina perspektiv genom att höra andras 
tankar och åsikter. 
 
3.2	Deliberativ	undervisning	
Den forskare som, i Sverige, kommit längst gällande utvecklingen av deliberativ undervisning 
är Tomas Englund med forskarkollegor baserade vid Örebro universitet. Englund kopplar 
samman den pragmatiska utbildningsfilosofins tankar, om meningsskapande och 
kunskapsbildande genom interaktion och kommunikation, med Habermas tankar om en 
praktisk diskurs (Englund 2000; Andersson 2012). Enligt Englund innebär det deliberativa 
samtalet att skilda perspektiv kommer upp till ytan, ett problem växer fram och att frågor 
ställs samt att det egna perspektivet därmed utmanas (Englund 2000). Vidare menar Englund 
att deltagarna ges erfarenheter och att deras reflexiva förmåga utvecklas tack var samtalets 
meningsskapande struktur. Det innebär också att ens ”själv” nyanseras eftersom man intar ett 
andrapersonsperspektiv och det egna omdömet på det sättet nyanseras (Englund 2000). 
 
Andersson hänvisar till Larsson (2007) och Liljestrand (2002) när han menar att lärare bör 
använda sig autentiska frågeställningar för att situera deliberativa samtal. Med autentiska 
frågor menar Andersson (2012, s. 39) frågor med syfte att försätta elever i tankar kring ett 
problem, snarare än att fundera över rätt svar på en fråga. Liljestrand menar att den typen av 
frågor i högre grad ger förutsättningar för att öka intresset för hur resonemanget sker och inte 
om resonemanget överensstämmer med hur en lärare tänker (Liljestrand 2002, s.189). 
Andersson (2012, s. 39) hänvisar till Larsson (2007) som menar att autentiska frågor kan vara 
ingången till en fördjupad ämnesmässig diskussion i klassrummet. Samtalen ger eleverna 
större möjlighet till egen reflektion och deltagande (Larsson 2007, s. 164). 
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Andersson anser att läraren bör arbeta med att ge möjlighet för eleverna att resonera och 
pröva sina tankar genom autentiska frågeställningar, vilket också innebär att läraren är den 
som genererar möjligheten för att deliberativa samtal skall äga rum i klassrummet (Andersson 
2012, s. 39). Vidare menar han också att det är den undervisande läraren som på förhand 
måste kunna bestämma innehållet för den deliberativa undervisningen (ibid. s, 40). Enligt 
Andersson så preciserar inte teorin vad som är lämpligt innehåll eller passande övningar för 
deliberativa samtal, vilket enligt honom, baserat på Englund (2000), kommer sig av 
uppfattningen att samtalet bör uppkomma från eleverna själva utifrån egna reflektioner 
(Andersson 2012, s. 40).  
 
 
3.3	Det	deliberativa	samtalets	karakteristika	
I Englunds ursprungliga teoretiska modell över det deliberativa samtalet existerade tre 
kriterier som fungerade som måttstock på om ett samtal varit deliberativt eller ej (Englund 
2000). Sedan dess har antalet utökats till nuvarande fem kriterier, vilka redovisas nedan 
(Englund 2016, s. 110 - 116; Andersson 2012, s. 42). 
 
Deliberativa samtals karakteristika innebär: 

a) Samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 
b) Att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar 

bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument 
c) Att det finns ett inslag av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser 
d) Samtal där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas, 
e) Samtal som saknar direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren. 
 
 
3.4	Den	deliberativa	undervisningens	teoretiska	effekt	
Som jag tidigare nämnt är antagandet om att deliberativ undervisning och deliberativa samtal 
att det skall generera ökade kunskaper genom att öka antalet perspektiv, genom vilka man kan 
se på ett problem (Englund 2000). Andersson (2012, s. 46) konkretiserar detta ytterligare när 
han poängterar det deliberativa samtalets möjliggörande för eleverna att vidga sina perspektiv 
då de förväntas sträva efter att lyssna på den som framför sina synpunkter och därmed också 
själv kunna ta ställning till om det som sägs är bra eller dåligt.  
 
Hitintills har jag mestadels berört deliberativa samtals tänkbara genomslagskraft som 
kunskapsspridare. Svensk skola kan ses vila på två ben, eller ha två uppdrag; ett 
kunskapsuppdrag och ett demokratiserande uppdrag. Deliberationsförespråkare som Englund 
anser att deliberativa samtal innehåller två dimensioner som överlappar varandra, vilka är 
kunskapsbildning samt omdömesbildning (Englund 2016). Gällande omdömesbildningen har 
den tidigare beskrivits i termer av värdegrundsarbete och demokratiska värden (Englund 
2000). I Englunds, men också andra deliberationsförespråkares, texter återfinns en bred 
variation i vad som görs gällande vara demokratiska värden. Andersson (2012) beskriver att 
den teoretiska utgångspunkten inom pedagogisk och statsvetenskaplig forskning om 
deliberativa samtal är att de skapar eller utvecklar demokratiska värden hos deltagarna. 
Bland de värden som räknas upp är; mer genomtänkta åsikter, ökad tolerans, ökat socialt 
kapital minskat egenintresse m.fl. (Andersson 2012, s. 50). Samtliga får anses vara önskvärda 
värden när det kommer till att öka sin valkompetens, men också i arbetet med grundskolans 
demokratiuppdrag. Kopplat till valkompetensen är det enkelt att argumentera för att ökade 
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genomtänkta åsikter genererar ökad valkompetens, men även i begreppet tolerans ryms 
utrymme för att argumentera för valkompetens. Här menar Andersson (2012, s. 53) att genom 
mötet med andras uppfattningar när man förväntas lyssna på varandra antas förståelsen för 
oliktänkande öka.  
 
För att sammanfatta den teoretiska utgångspunkten så menar deliberationsförespråkare att 
deliberativa samtal ger positiva effekter både gällande ökade kunskaper men också gällande 
att vidga perspektiv. Detta tack vare att medverkande i deliberativa samtal ges möjligheten att 
lyssna på andras argument utifrån sina perspektiv under förutsättningen att man håller sig till 
den deliberativa samtalsmetodens kriterier. Genom att utföra samtal på det sättet antas också 
vissa demokratiska värden öka, värden som har beröringspunkter med begreppet 
valkompetens.    
 
 
 

4.	Metod		
 
4.1	Fältexperimentet			
Denna studies strategi är ett fältexperiment med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Då 
studien syftar till att se i vilken utsträckning deliberativ undervisning upplevs ge effekt på 
elevers kunskaper och ökad medvetenhet gällande begränsningsfaktorer så är fältexperimentet 
som metod att föredra. En fältexperimentell studie ger forskaren möjligheten att genomföra 
studien i en naturligt förekommande miljö (Denscombe 2009). Experiment handlar vanligtvis 
om att fastställa orsaker till att det sker en förändring i det man studerar vilket leder till att 
man måste särskilja mellan beroende och oberoende variabler (Denscombe 2009). Den 
beroende variabeln i experimentet var kunskap och den oberoende variabeln var således det 
deliberativa samtalet. För att mäta kunskap har en interventionsstudie använts där det 
empiriska materialet samlats in med hjälp av ett kunskapsprov samt en gruppintervju. En 
kontrollgrupp har använts för att jämföra resultatet med. 
 
 
4.2	Datainsamlingsmetod	
Då både kvantitativ och kvalitativ metod använts presenteras i det följande de bägge 
ansatserna såsom metod för insamling av data. Den kvantitativa delen kopplas till 
kunskapsprovet och den kvalitativa delen till fokusgruppen. 
 
4.2.1	Kunskapsprov	
Denscombe (2009) menar att för att ett experiment skall ha validitet bör ett förtest och 
eftertest genomföras för att kunna mäta någon reell skillnad utifrån ett ingångsvärde. I 
Anderssons (2012) studie operationaliserades kunskap i form av ett kunskapsprov och där 
genomfördes endast en eftermätning då det inte ansågs lämpligt att ställa kunskapsfrågor 
kring något eleverna ej fått tillfälle att studera. På samma sätt genomfördes denna studie. 
Eftermätningen av elevernas kunskaper utgjordes av ett utdrag ur ett nationellt prov (bilaga 
2).  
 
Genom att bedöma proven och jämföra mellan experimentgruppen och kontrollgruppens 
ingångsvärde kan man se om det finns generella drag i hur eleverna resonerar kring 
begränsningsfaktorer. Dessa generella drag skulle kunna vara att elever i högre grad resonerar 
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kring kön som en begränsande faktor eller att eleverna i högre grad gör fördjupade 
resonemang som en effekt av att de genomfört deliberativa samtal.  
 
Att mäta kunskap är svårt. Christina Wikström och Peter Nyström på den 
beteendevetenskapliga institutionen vid Umeå universitet berättar om svårigheterna vid en 
föreläsning från 2008 (Nyström &Wikström, 2008) och den heta debatten kring betyg och 
bedömning som förts i medier och från politiken under de senaste åren vittnar om svårigheten. 
Även denna studie har brottats med problemet att mäta kunskap. Alltför många variabler kan 
spela in när man vid ett tillfälle testar någons kunskaper, vilket försvagar evidensen av 
mätningen. Läsaren bör därför vara medveten om den begränsade validiteten av 
kunskapsprovets empiri, men därmed sagt betyder det inte att resultaten är mindre intressanta 
för den skull.  
 
4.2.2	Fokusgrupp	
Enligt Repstad (2007, s.109) kan intervju i grupp (fokusgrupp) vara att föredra då den är 
effektiv och tidsbesparande samt att den under vissa förhållanden också lättare kan få tag i 
verkliga förhållningssätt i grupp, eftersom respondenternas trygghet kan öka till skillnad från 
den individuella intervjun. Repstad (2007, s. 109) refererar till Hvinden & Hoel (1982) som 
menar att gruppintervjun ökar informationens fyllighet. I en fungerande gruppintervju får 
samtalet en egen dynamik där de intervjuade utvecklar varandras svar och forskaren ges 
möjlighet att inta en observerande ordföranderoll.  
 
Att öka antalet deltagare kan också öka representativiteten i den insamlade datan. Ju fler man 
intervjuar desto bredare spektrum av människor med påföljden att fler erfarenheter och åsikter 
kan komma fram (Denscombe 2009, s. 237 - 238). Enligt Denscombe (2009, s. 237) kan 
fokusgrupper vara särskilt användbara för att utforska nya forskningsområden där forskaren 
snabbt vill få en bred känsla för frågorna och hur de uppfattas av särskilda grupper, i mitt fall 
grundskoleelever. Den fokusgrupp som deltog i studien var fem personer. Denscombe (2009) 
menar att ett rekommenderat antal personer bör ligga mellan sex till nio deltagare, men att det 
inom småskalig forskning kan duga med minifokusgrupper av tre eller fyra deltagare.  
Urvalet till fokusgruppen gjordes genom att bjuda in elever från olika arbetsgrupper, men i 
samma klass. Eleverna kände redan varandra vilket medförde att problemet med att bryta isen 
inte fanns. 

Datan har sammanställts och kategoriserats utifrån forskningsfrågorna för att på så sätt fånga 
in informanternas upplevelser av genomförd aktivitet och analysen av datan utgår från en 
tematisk analys. Med den tematiska analysen möjliggörs att söka efter förvalda teman i 
empirin (Bryman 2011). Dessa teman hämtades från frågeställningarna i uppsatsen. 

4.3	Triangulering	
Denna studie har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, där kunskapsprovet utgör det 
förstnämnda och intervjun i fokusgruppen får betraktas som kvalitativ. Bägge metoderna har 
använts för att samla in data, bland annat berörande huruvida elevers kunskap påverkas 
genom deliberativa samtal. Den insamlade data har sedan, genom metodologisk triangulering 
jämförts i analysen. Metodologisk triangulering tar sig oftast uttryck i en jämförelse mellan 
kvalitativa och kvantitativa data (Denscombe 2009, s.185). De fynd man får genom en metod 
kan bekräftas eller ifrågasättas av en annan metod och en nyckel i detta är enligt Denscombe 
(2009, s. 186) att använda tillvägagångssätt som är markant olika och möjliggör 
perspektivvidgning. Utan att naivt hemfalla åt användandet av triangulering kan utnyttjandet 
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av kontrasterande datainsamlingskällor öka tillförlitligheten, även om begränsningar av 
validitet i den kvantitativa delens data bör hållas färskt i minnet hos läsaren. 
 
 
4.4	Urval		
Urvalet av elever till studien valdes genom bekvämlighetsprincipen (Denscombe 2009) på det 
sätt att studien förvisso skulle kunnat genomförts på annan plats och med annat kluster, men 
eftersom studien bygger på deliberativa samtal i klassrumsmiljö så föll det sig naturligt att 
använda elever i den befintliga miljön, alltså naturligt förekommande kluster. Att uppfylla 
kraven för fullgod randomisering blev av den anledningen omöjlig. Eftersom det inte 
genomfördes någon förmätning i studien blev det svårt att se om systematiska skillnader 
existerade mellan grupperna något som skulle tala emot validiteten. Denscombe (2009) 
poängterar metodens nackdel gällande just detta då han uttrycker att experimentgruppen och 
kontrollgruppen skall vara matchade, vilket av naturliga skäl kan vara svårt att uppnå. För att 
överbrygga det problemet användes istället elevernas betyg i ämnet samhällskunskap för att se 
försöksgruppernas representativitet. Det visade sig att de båda grupperna hade en likartad 
sammansättning (Denscombe 2009) i och med att betygsfördelningen nästintill var identiskt 
överensstämmande i de bägge grupperna gällande betyget i samhällskunskap. Då betyg är en 
offentlig handling utgjorde detta inget förhinder och heller inget etiskt övervägande. Däremot 
säkerställdes att betygsutdragen efter genomförd randomisering makulerades samt att inga 
enskilda elevbetyg synliggjordes. Detta lyfts vidare i nästa avsnitt gällande forskningsetiska 
överväganden. 
 
 
4.5	Forskningsetiska	överväganden	
Tillstånd/information och samtycke 
Då studien genomfördes på en grundskola blev det naturligt att be skolans rektor om tillstånd 
att bedriva experimentell undervisning i forskningssyfte där. Lika naturligt var det, enligt 
samtyckeskravet, att vårdnadshavare informerades i ett missiv (bilaga 1) gällande studien där 
de också ombads ge samtycke. Eftersom flertalet av de deltagande eleverna inte ännu fyllt 15 
år valdes att samla in samtycke från samtliga vårdnadshavare, men även eleverna själva.  
 
Konfidentialitet 
Ingen enskild elev går att identifiera i studien, även om skolan i sig går att identifiera för 
initierade. På skolan finns flera klasser i årskurs åtta men endast två av dem ingick i studien, 
vilket försvårar identifikation av grupp. Vare sig i resultatdel eller diskussion framgår det 
någonstans några autentiska namn och i det insamlade materialet framgår det heller inte några 
kopplingar till enskilda personer. De kunskapsprov eleverna genomförde var anonymiserade 
och de betygsuppgifter som hämtades ut för att se om avgörande skillnader i utgångsläge hos 
de båda grupperna existerade, makulerades efter användning.  
 
Nyttjandekravet 
Den data som studien producerat kommer inte kunna användas i några andra syften än det 
studien ämnar efterforska. Inte heller kommer någon annan att kunna nyttja insamlad empiri 
på något sätt. Betygsutskrifter kommer att makuleras och annan insamlad empiri kommer att 
förvaras i säkert förvar. Inspelning av intervju kommer transkriberas och efter det kommer 
ljudinspelningen raderas för att säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylls till fullo, dvs att 
ingen genom att höra röster kan identifiera individen. 
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4.6	Genomförande	av	fältexperiment	
Två grupper om 25 elever vardera fick under två lektionstillfällen undervisning/information 
om begränsningsfaktorer och påverkansfaktorer vid brytpunkter, såsom gymnasievalet. 
Eleverna gick i årskurs 8. Den ena gruppen, som kallas ”kontrollgruppen” fick lärarcentrerad 
undervisning med föreläsning och enskilda uppgifter där de själva skulle svara på frågor och 
reflektera på egen hand. Den andra gruppen, som kallas ”experimentgruppen” fick 
undervisning som byggde på deliberativa samtal eleverna sinsemellan. De fick samma typ av 
uppgifter att lösa med skillnaden att de diskuterade lösningar i grupperna. Lektionstillfällena 
omfattade 35min vardera, förutom första lektionspasset då 45minuter behövdes med 
experimentgruppen. Detta berodde på att de också behövde höra kriterierna för det 
deliberativa samtalet. Efter det sista lektionstillfället delades kunskapsprovet ut till bägge 
grupperna där eleverna själva reflekterade kring begränsningsfaktorer och påverkansfaktorer i 
gymnasievalet. Nedan kommer en utförligare beskrivning av genomförandet i de bägge 
grupperna. 
 
4.6.1	Kontrollgruppen	
Kontrollgruppen fick vid det första lektionstillfället en kort föreläsning om påverkansfaktorer 
vid valet till gymnasiet där de vanligaste faktorerna belystes. Efter genomgången fick 
eleverna enskilt genomföra uppgift 1 (bilaga 4). När eleverna var färdiga samlades elevsvaren 
in och lektionen avslutades med en summering av läraren. 
Lektionstillfälle två lästes berättelsen om Adam upp, uppgift 2 (bilaga 5). Efter uppläsning 
fick eleverna enskilt sätta sig och besvara tillhörande frågeställningar. Elevsvaren lämnades in 
och lektionen avslutades. Vid lektionstillfälle tre genomfördes provet (bilaga 2), vilket 
samlades in och rättades, utifrån skolverkets bedömningshänvisningar (bilaga 3), av en 
behörig samhällskunskapslärare på skolan.  
 
4.6.2	Experimentgruppen	
Experimentgruppen fick vid det första lektionstillfället en genomgång av deliberativa samtal 
och hur de ska utföras. De fick även en kom-i-håg-lapp (bilaga 6) där de olika kriterierna stod 
nedskrivna. De delades in i grupper om fem med uppmaningen att hitta klasskamrater man 
inte alltid jobbade tillsammans med, detta för att öka förutsättningarna för olika perspektiv i 
diskussionerna. Därefter fick experimentgruppen samma föreläsning om påverkansfaktorer 
som tidigare nämnda grupp fått. Efter föreläsningen tilldelades grupperna uppgift 1 (bilaga 4). 
De fick därefter ca 25 min. på sig i grupperna att diskutera fram svar på frågorna. Dessa svar 
antecknades av eleverna själva och lämnades in. Det andra lektionspasset startades med en 
kort påminnelse om samtalsreglerna och därefter lästes berättelsen om Adam upp (bilaga 5), 
varpå eleverna gick ut i grupperna för att gemensamt diskutera fram lösningar på frågorna. 
Vid det tredje lektionstillfället tilldelades eleverna kunskapsprovet (bilaga 2) och de fick 
enskilt skriva sitt svar på frågan. Rättningsproceduren genomfördes på samma sätt av samma 
lärare som tidigare. 
 
4.6.3	Fokusgrupp		
Urvalet till fokusgruppen gjordes efter tillfrågande om deltagande. De som tillfrågades var 
elever som ingått i experimentgruppen. Då intresset för att delta var stort blev ett 
flerstegsurval nödvändigt, vilket skedde genom ett subjektivt urval där en elev ur vardera 
gruppen ”handplockades”. I situationer där forskaren redan äger en viss kännedom om 
individerna och tror att de kan ge mest värdefulla data kan ett subjektivt urval vara en vinst 
(Denscombe 2009). Därför blev, som tidigare nämnts, fokusgruppens storlek fem elever, tre 
tjejer och två killar. Intervjun genomfördes dagen efter genomfört kunskapstest och avsatt tid 



 12 

var 60 minuter. Denscombe (2009) förespråkar 90 minuter, men dels med tanke på 
deltagarnas ålder och det faktum att de entledigades från ett lektionstillfälle medförde 
begränsningar av tiden, vilket i slutändan inte blev något problem. Gruppen inhystes i ett 
samtalsrum, med ett ovalt bord så att alla kunde se varandra. För att hålla diskussionen inom 
ämnets ramar användes ett intervjuunderlag (bilaga 7) med öppna frågor av semistrukturerad 
karaktär.  
 
 
 

5. Resultat	
 
I detta kapitel redovisas resultatet av de båda datainsamlingsmetoderna. Först presenteras den 
kvantitativa delen med kunskapsprovet och därefter de kvalitativa data som framkom under 
intervjun med fokusgruppen. Resultaten analyseras utifrån den tidigare forskning och det 
teoretiska ramverk som deliberativ undervisning, valkompetens och begränsningsfaktorer 
utgör. 
 
 
5.1	Kontrollgruppen	
I tabell 1 presenteras kontrollgruppens ingångsvärde samt utgångsvärde. Ingångsvärdet 
utgjordes av elevgruppens betyg i ämnet samhällskunskap, där eleverna delats in i fyra 
betygssteg, för att kunna jämföras med resultatet av genomfört kunskapsprov. 
Kontrollgruppen har fått lärarcentrerad undervisning med enskilda arbetsuppgifter och 
därefter genomfört kunskapsprovet. Nederst i tabellen visas även klassens sammanlagda 
betygsvärde uträknat som medelvärde. Genom att addera de olika betygens poängvärde 
(A=20, C=15, E=10, F=0) med varandra och dividera med antal individer kan ett medelvärde 
för klassen räknas fram. Det värdet skrivs som ”m-värde”. 
 
 
Tabell 1. Lärarcentrerad undervisning 
Betyg i ämnet 
samhällskunskap 

Bedömt betyg på 
kunskapsprov. 

A  3 av 25 (12%) A 3 av 25 (12%) 
C 9 av 25 (36%) C 8 av 25 (32%) 
E 9 av 25 (36%) E 11 av 25 (44%) 
F 4 av 25 (16%) F 3 av 25 (12%) 
M 11,4 M 11,6 

 
Tabellen visar utkomsten av genomfört kunskapsprov där en elev presterade under sitt 
ingångsvärde och en elev presterade över sitt ingångsvärde.  I övrigt visar datan att elevernas 
gemensamma medelvärde, uträknat från betygspoängen ökat med 0,2 poäng vilket översatt i 
procentuell ökning motsvarar 1% om det gemensamma medelvärdet ses procentuellt gentemot 
maxvärdet som motsvarar 20. 
 
5.2	Experimentgruppen	
I tabell 2 presenteras experimentgruppens ingångsvärde samt utgångsvärde. Båda värdena 
följde samma princip för uträkning som ovan nämnda grupp. 
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Tabell 2. Deliberativa samtal 
Betyg i ämnet 
samhällskunskap 

Bedömt betyg på 
kunskapsprov. 

A  2 av 25 (8%) A 3 av 25 (12%) 
C 10 av 25 (40%) C 10 av 25 (40%) 
E 9 av 25 (32%) E 11 av 25 (44%) 
F 4av 25 (16%) F 1 av 25 (4%) 
M 11,2 M 12,8 

 
Utfallet av experimentgruppens data visar att i tre av fyra fall har elever från de olika 
progressionsnivåerna höjt sig. Endast C-nivån är oförändrad. Elever som höjt sin 
kunskapsnivå från E – F motsvarar procentuellt 75%. Gällande klassens medelpoäng ökar den 
med 1,6 poängenheter vilket översatt i procent motsvarar en ökning på 8%. 
 
 
5.3	Resonemang	innehållande	begreppet	kön/genus	
I tabell 3 redovisas de båda gruppernas resultat gällande resonemang (betyget E, C eller A) 
där begreppet kön/genus berörs och problematiseras.  
 
Tabell 3 
Antal resonemang 
innehållandes 
begreppet kön/genus. 
Kontrolllgruppen.  

Antal resonemang 
innehållandes 
begreppet kön/genus. 
Experimentgruppen. 

12 av 25 (48%) 15 av 25 (60%) 

 
I jämförelsen mellan experimentgruppen och kontrollgruppen ser vi att det är tre fler elever 
som använder begreppet kön/genus till experimentgruppens fördel gällande hur elevernas 
resonemang ser ut. Här har ingen hänsyn tagits till om eleven använt begreppet kön eller 
genus oavsett på E, C eller A nivå utifrån bedömningshänvisningen, utan siffran indikerar 
endast antalet elevsvar med resonemang innehållandes begreppet kön/genus.  
 
5.4	Fokusgruppen	
Här nedan redovisas det väsentliga som framkom i fokusgruppen. Resultatet är uppdelat 
under rubrikerna ”attityder till deliberativa samtal”, ”ökade kunskaper om kön som 
begränsningsfaktor”, ”medvetenhet om begränsningar utifrån kön”, ”vidgade perspektiv”, 
”valkompetens”. 
 
5.4.1	Attityder	till	deliberativa	samtal	
Eleverna i fokusgruppintervjun var inte odelat positivt inställda till deliberativ samtalsmetod. 
Snabbt uppstod en diskussion huruvida alla följt de kriterier som fanns på lappen och att det 
kanske var svårt att hålla fokus hela tiden när lärare inte var med. En elev ansåg att dennes 
grupp inte följt hänvisningarna helt och hållet och det hade blivit diskussioner kring annat 
istället, men trodde det inte berodde på metoden utan snarare att några individer inte ville 
jobba. En annan elev tyckte att gruppens diskussion svävat iväg och istället för att handla om 
begränsningsfaktorer hamnade de i diskussioner kring gymnasievalet. Samtliga elever var 
dock överens om att det var skönt att få diskutera problem där det inte finns något rätt eller 
fel. De ansåg att det var befriande att inte behöva fundera på vilka svar läraren ville ha.   
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Ungdom 1: det är ju trist att man inte vågar prata för att man är rädd för att säga fel svar… 
Ungdom 2: …ja, men nu så fanns det ju typ inget rätt eller fel. Det blev liksom lättare att 
våga prata. 
Ungdom 1: det kändes som att alla i min grupp verkligen vågade säga vad de tyckte eller 
trodde.  
Ungdom 3: så var det i min grupp också. Jag var med xxx och xxx. De säger ju aldrig nått i 
klassrummet, men nu pratade de mycket.  
Ungdom 1: ja, så är det nog för mig också. Det blev liksom lättare när ingen bedömde svaren. 
Jag vågade prata mer. 
 
5.4.2	Ökade	kunskaper	om	kön	som	begränsningsfaktor	
Eleverna i fokusgruppen ansåg att de hade ungefär lika lite förkunskaper gällande hur kön kan 
vara en begränsande faktor till valet av fortsatta studier. Samtliga ansåg därför att de ökat sina 
kunskaper mycket. Två elever var märkbart irriterade på att det ser ut som det gör gällande 
könsfördelningen på gymnasieprogrammen och de anklagade skolan för att de inte fått den 
här informationen tidigare. Alla ansåg att kunskapsluckan var stor och att skolan överlag var 
dålig på att ge utrymme för genusdiskussioner och därför bidrog detta mycket till ökade 
kunskaper. 
 
 De ansåg det framförallt vara nyttigt att få höra hur andra resonerar kring kön och normer 
som påverkar dem i deras vardag. Samtliga var överens om att det behövs mycket för att 
jobba mot ett jämlikt samhälle och att öka kunskaperna hos unga är ett bra sätt att göra detta 
på. Eftersom attityder och värderingar är socialt bundna är en styrka i det deliberativa 
samtalet att individer behöver lyssna på hur man kan se saker ur andra perspektiv, vilket 
eleverna ansåg vara en styrka: 
 
Ungdom 4: När jag pratar med mina kompisar om det mesta håller de ju alltid med mig. 
Ungdom 2: Är inte det bra då? 
Ungdom 4: Jo, men jag menar… när jag får mothugg, när nån inte tycker som jag tänker jag 
ju mer… 
Ungdom 1: Menar du att du lär dig mer, eller tänker mer? 
Ungdom 4: lär mig mer, menar jag… ”skratt”. 
Ungdom 5: jag tror det är bra att lyssna på olika människor. Om alla tycker som jag skulle 
det det inte bli så mycket variation.  
 
5.4.3	Medvetenhet	om	begränsningar	utifrån	kön	
”Jag har aldrig tänkt på det förrän nu, alla mina äldre tjejkompisar har valt estetiska eller 
hantverk, även om vi alla gillar både bilar och skotrar” – Ungdom 2 
 
Citatet kommer ur diskussionen som uppstod på frågan huruvida eleverna upplevt att de ökat 
sin medvetenhet om begränsningar utifrån kön. Samtliga i fokusgruppen var rörande överens 
om att de ökat sin medvetenhet. Genom att få diskutera med varandra fick de syn på sina egna 
och gruppens fördomar och normer och kunde på så sätt ifrågasätta dem sinsemellan. De 
ansåg att de ökat sin medvetenhet på olika plan också där några elever utryckte det som att 
med kunskapen om att det är som det är, blir det också lättare att genomskåda normerna och 
se dem. Eleverna ansåg också att diskussionerna gav dem tillfälle att verkligen lyssna på vad 
andra hade att säga och när de gjorde det kunde de själva höra fördomsfullhet och ifrågasätta 
den. Samtliga var överens om att den ökade medvetenheten gjorde det enklare att se 
traditionella genusmönster rent fysiskt förekommande.  
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Ungdom 1: kommer ni ihåg när vi var på gymnasiebesök och kollade på yrkesprogrammen? 
Ungdom 2: jaa.. du menar där det bara går killar? 
Ungdom 1: Ja, precis. Jag tänkte inte så när vi var där, men nu när jag kan mer om det så 
blir det ju väldigt tydligt. Man kan liksom identifiera sånt. 
Ungdom 3: Det tycker jag också. Det är typ lättare att se att det verkligen är en begränsning. 
Kön alltså… 
Ungdom 5: Jag sa åt min farsa igår att han inte skulle vara så traditionell. Han frågade om 
gymnasiebesöket och om det var intressant på byggprogrammet, men han frågade inte om nåt 
annat.  
Ungdom 2: Vad sa du då? 
Ungdom 5: Att jag kanske inte behövde välja det för att jag är kille… 
 
5.4.4	Vidgade	perspektiv	
Fokusgruppen ansåg att deliberativa samtal var bra om man ville vidga perspektiv. En elev 
tyckte att det var metodens huvudsyfte eftersom den gjorde att man fick tänka efter och se 
mer än vanligt. De ansåg att val av ämne var viktigt när det kom till diskussioner och att 
genus och normer var ett bra ämne, då det öppnade för perspektivvidgning.  
 
Ungdom 3: Alltså, vidga perspektiv är ju skitviktigt. Tänk om man bara ser en sak. Tänk vad 
mycket man missar att se då. 
Ungdom 4: Tänk om man bara väljer att titta på det man är intresserad av på gymnasiet. Jag 
menar, om man inte vågar ta in det andra. Jag tror många är rädda för det, att se något som 
man inte känner till. Då väljer man ju det man redan kunde. 
Ungdom 3: Ja, och jag tror många missar saker som passar en själv bättre, bara för att man 
är traditionell eller vad det heter..? 
Intervjuare: normativ kanske du menar? 
Ungdom 4: ja exakt. Normativ. Jag tror många väljer utifrån normen. Då är det ju skitbra att 
få diskutera norm. Det behöver väl inte alltid vara så fast! 
Ungdom 1: att diskutera som vi gjort är väl väldigt bra om man vill bryta normen. Tror jag 
ialla fall. 
Samtliga: Det tror jag också! 
 
5.4.5	Valkompetens	
Eleverna tyckte att de blivit bättre på att ifrågasätta normer och att se och identifiera normer. 
De ansåg att genom att diskutera med varandra hade de getts möjlighet att lyssna på andras 
perspektiv, värdera fakta och åsikter, ställa andras åsikter mot sina egna och jämföra. De 
ansåg också att de getts möjlighet att ifrågasätta könsnormer utan att någon lärare bedömt 
deras resonemang, vilket gett dem ökad känsla av frihet. Eleverna i fokusgruppen ansåg att 
deras självkännedom ökat eftersom de fått syn på sina egna fördomar när de blivit tvungna att 
argumentera i de deliberativa samtalen.  
 
Ungdom 2: Jag tycker att uppgiften om Adam var bra för då fick vi diskutera många olika 
problem som kan uppstå.  
Ungdom 3: Det var en bra övning för då fick vi verkligen syn på vilka fördomar man kan ha. 
Ungdom 2: Precis, jag satt och tänkte många saker om Adams val, som jag fick diskutera med 
de andra. Det visade sig att några tänkte tvärtom och jag fick en tankeställning. 
Ungdom 1: Man fattar hur svårt valet är och hur många saker som spelar in och påverkar en. 
Det är bra att bli medveten om det. 
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6. Analys	
 
Skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag, vilket innebär att oberoende kön skall man ges 
likvärdiga möjligheter till livslångt lärande och fritt utvecklande av sin potential. Jämställdhet 
är också ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan skall förmedla till eleverna 
(Jacobsson 2018). Deliberativa samtal antas generera demokratiska värden hos elever 
samtidigt som de berikar elever med kunskap (Englund 2000). I de följande fyra rubrikerna 
analyseras resultatet utifrån den tidigare forskningen och teoribildningen som ligger till grund 
för studien.  
 
6.1	Kunskap	
Englund (2000) menar att den förmedlande lärarcentrerade undervisningen står sig slätt i 
jämförelse med deliberativa samtal i undervisningen. Andersson (2012) utvecklar detta och 
menar att effektiviteten antas komma ur de flertalet perspektiv eleverna exponeras för när de 
diskuterar problem. De båda elevgruppernas resultat på kunskapsprovet visar att de elever 
som löst uppgifter genom deliberativa samtal i högre grad resonerat med fler faktorer, 
fördjupat sina resonemang och ökat sina kunskaper, även om effekten visat sig vara 
marginell. Fokusgruppen gav uttryck för detta då de menade att när de exponerades för andras 
perspektiv också ökade sina kunskaper genom att vidga sina egna perspektiv.  
 
Den grupp elever som framförallt gynnats har varit de elever som tidigare inte nått upp till 
kunskapskravet E eller högre. Fokusgruppen ger uttryck för att elever som tidigare inte 
uttryckt åsikter i klassrummet i stor utsträckning deltog under de deliberativa samtalen.  
Anderssons studie visar också att det inte enkom är elever som främst är intresserade eller 
duktiga på att diskutera som drar fördel av deliberativa samtal vilket även den här studiens 
resultat visar (Andersson 2012, s. 98). Andersson menar att elever som tidigare kanske inte 
prioriterat studier ges möjlighet att diskutera med varandra med sina egna formuleringar, 
vilket ökar deras kunskaper eftersom de får draghjälp av de mer intresserade eleverna (ibid, s. 
142). 
 
Anderssons studie från 2012 visar på positiva effekter gällande ökade kunskaper, fler 
genomtänkta åsikter och ökad samtalskompetens hos elever som deltagit i deliberativa samtal, 
även om effekten i jämförelse är liten sett i relation till kontrollgruppen. Andersson 
sammanfattar sitt resultat genom att påpeka att deliberativ undervisning aldrig är sämre och 
ibland bättre än lärarcentrerad undervisning (Andersson 2012, s. 147). Vidare redovisar 
studien ett antal nollhypoteser gällande främst kunskapshöjningen hos elever på 
studieförberedande program, samt gällande en del demokratiska färdigheter. Den insikten får 
även göra sig gällande i denna studie, då resultatet av kunskapsprovet inte skiljde de bägge 
grupperna åt nämnvärt. Samma slutsats som Andersson kommer fram till får göra sig gällande 
i denna studie också: deliberativa samtal är inte sämre än lärarcentrerad undervisning och 
under stundom till och med bättre. 
 
 
6.2	Ökad	medvetenhet	om	den	begränsande	faktorn;	kön	
I resultatdelen påvisas att de elever som deltagit i deliberativ undervisning i högre grad 
använder sig av begreppet kön i sina resonemang kring begränsningar till gymnasiet. Det 
skulle kunna visa på en ökad medvetenhet, även om det finns en mängd andra plausibla 
förklaringar. Englund ser en potential i deliberativa samtal då den utvecklar en moralisk 
omdömesbildning, eftersom kommunikationsformen tar fasta på möten mellan mänskliga 
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erfarenheter och betonar konsekvenser av de olika perspektiv som därmed konfronteras 
(Englund 2016). Eleverna i fokusgruppen utrycker samtliga hur de fått syn på sina egna 
fördomar och även andras genom diskussionerna och därmed också ökat sin egna 
medvetenhet om konsekvenserna av könsbundna val.  
 
6.3	Vidgade	perspektiv	
I de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning står att elever skall få bred inblick i de 
möjligheter livet har att erbjuda och därför behöver utmanas i sina föreställningar och på så 
sätt vidga sina perspektiv (Skolverket 2013). Eleverna i fokusgruppens samlade bild av vad de 
deliberativa samtalen gett dem var just att de utmanats i sina föreställningar, av varandra.  
 
Deras upplevelse var att deliberativa samtal genererar ökade perspektiv då det medförde att 
man ser mer än vanligt i de diskussioner de förde sinsemellan. Englund (2000) menar att den 
potentiella kraft det deliberativa samtalet har ligger i dess möjlighet att bidra till elevers 
meningsskapande och kunskapsbildning inom många områden. Vidare menar han att 
deliberativ kommunikation som undervisningsprocess erbjuder en ömsesidig kommunikation 
som öppnar för bearbetning av olika perspektiv (Englund 2016).  
 
6.4	Valkompetens	
I läroplanen för grundskolan står att elever behöver ges tillgång till studie- och 
yrkesvägledning, bland annat för att de efter grundskolan skall kunna göra väl underbyggda 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (Skolverket 2017). ”Väl underbyggda” kan 
enligt skolinspektionen tolkas som att eleverna behöver tillägna sig förmågor och kunskaper 
för att hantera valsituationer (Skolinspektionen 2013). Dessa förmågor och kunskaper menar 
skolinspektionen är just de kunskaper som inbegrips i begreppet ”valkompetens” 
(Skolinspektionen 2013). Att kunna samla, analysera, sätta samman och organisera 
information om utbildning och yrkesinformation är några av förmågorna som lyfts fram 
(Skolverket 2013). Viktigt i sammanhanget blir då kunskaper om begränsande faktorer och att 
undervisningen, både skolans och studie- och yrkesvägledningen bör utmana normer och 
problematisera stereotypa tankar om könsbundenhet (Skolverket 2013).  
 
Den elevgrupp som haft deliberativa samtal som undervisningsmetod genererade fler 
resonemang som berörde kön som en begränsningsfaktor och fler elever ökade sin 
resonerande förmåga, då betygssnittet ökade. Den deliberativa samtalsmetoden bygger på att 
lyssna, argumentera och reflektera (Englund 2000) och antas på det sättet generera ökade 
kunskaper. Eleverna i fokusgruppen ansåg att de getts möjlighet att utveckla valkompetenta 
förmågor då de lyssnat på andras perspektiv, ställt andras åsikter mot sina egna, getts 
möjligheten att utmana sina egna föreställningar och på så sätt utveckla ökad självkännedom. 
Skolverket poängterar vikten av självkännedom kopplat till valkompetens som en 
nyckelfaktor till att kunna genomföra beslut och hantera övergångar i livet (Skolverket 2013). 
 
Som en sammanfattning av analysen kan följande sägas: 
Deliberativa samtal kan med fördel användas i den vida vägledningen som en aktivitet för att 
medvetandegöra rådande strukturella förhållanden i samhället och i synnerhet gällande 
traditionsbundna val. Däremot är det inte sagt att metoden genererar mer kunskapsbildning än 
andra undervisningsmetoder. Deliberativa samtal vidgar perspektiv. Respondenterna upplevde 
en känsla av att ”se mer” då de lyssnade på andras perspektiv samt argumenterade för sina 
egna. Deliberativa samtal kan ha positiv inverkan på elevers valkompetens då metoden hjälpt 
respondenterna att själva få syn på sina föreställningar och värderingar, något som stärker ens 
självkännedom. Metoden kan även ses ha positiv effekt på elever som tidigare inte uttryckt 
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åsikter i klassrummet, då dessa elever kan ha fått draghjälp i sina diskussionsgrupper samt att 
formen för samtalen implicerar utrymme för åsiktsfrihet och avsaknad av bedömning. 
Dessa analyser kommer vidare att problematiseras och diskuteras i den avslutande delen av 
uppsatsen. 
 
 
 

7. Diskussion	
 
 
7.1	Metoddiskussion	
För att kunna testa om deliberativa samtal lämpar sig som metod i den vida vägledningen 
genomfördes studien som ett fältexperiment. Som metod åtnjuter inte fältexperimentet lika 
hög grad av förtroende som de klassiska vetenskapliga experiment som hyses inom 
laboratoriemiljö, vilket främst kommer an svårigheten att kontrollera alla variabler när man är 
ute på ”fältet” (Denscombe 2009). Det skall dock sägas att vissa företeelser behöver studeras i 
sin rätta miljö, alltså ha hög grad av ekologisk validitet, vilket föranleder att vetenskapen 
under stundom behöver flytta ut från antiseptiska miljöer och in i gromyllan. Andersson 
uttrycker denna oförenlighet som att det finns ett pris att betala för att gå utanför laboratoriet, 
men också ett pris att betala för att stanna därinne (Andersson 2012, s. 65). 
 
En styrka med fältexperimentet som metod är att den kan genomföras med längre varaktighet 
(Denscombe 2009). Så är dock inte fallet i studien eftersom interventionen pågick under två 
lektionstillfällen samma vecka. Hade interventionen kunnat ämnesintegrerats och jobbats med 
under en längre tid är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut. Fältexperimentet 
genomfördes som en interventionsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Den 
kvantitativa delen av studien, där elevernas kunskap mättes, genomfördes med hjälp av ett 
kunskapsprov. Svårigheterna med att mäta kunskap vid ett tillfälle, med ett verktyg är många 
och utfallet kan variera beroende på en mängd variabler. Provets fråga är utformad med syfte 
att testa elevens kunskap i ett av kursplanens kunskapskrav i ämnet samhällskunskap i det här 
fallet förmågorna att kunna resonera och beskriva samband mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen livssituation. Dessa förmågor rimmar 
väl med studiens syfte och frågeställningar, men ger ändå en vag fingervisning av 
interventionens inverkan.  
 
Utan att övervärdera metodtrianguleringens inflytande på studiens validitet får det ändå göras 
för gällande att i en kombination mellan två metoder ges den ena metodens styrkor möjlighet 
att väga upp den andres svagheter och vice versa (Denscombe 2009, s. 188 – 189). I den här 
studien har en fokusgrupp använts där respondenterna delgett sin uppfattning av deliberativ 
samtalsmetod och dess effekt gällande ökade kunskaper och ökad medvetenhet. Att 
respondenternas samlade bild av interventionen är positiv skänker viss legitimitet till studiens 
resultat, även om det finns aspekter som skulle kunna tala emot detta också. 
Intervjuareffekten är en sådan. Denscombe (2009, s. 244 – 247) menar att det alltid finns en 
risk att respondenten skräddarsyr svaren såsom denne tror att intervjuaren vill ha dem, vilket 
av naturliga skäl påverkar datakvaliteten. Enligt författaren finns det begränsade möjligheter 
att göra något åt detta i småskaliga forskningsprojekt. Något som väger upp denna effekt 
skulle kunna vara att samtalet i fokusgruppen blev mer likt ett deliberativt samtal, 
respondenterna emellan, där intervjuaren intog en observerande och modererande roll. 
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Efterhand märktes det att respondenterna vände sig med sina synpunkter till varandra och inte 
mot intervjuaren. 
 
 
7.2	Resultatdiskussion	
Den här uppsatsens ambition har varit att undersöka hur deliberativa samtal är en lämplig 
pedagogisk metod för att vidga elevers perspektiv, öka valkompetenser och råda bot på 
kunskapsluckor gällande kön som begränsande faktor vid val av fortsatta studier. Även om 
Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder har vi en av de mest könssegregerade 
arbetsmarknaderna (JämO 2018) och detta trots att medvetenheten om problemen länge lyfts 
fram.  
 
Att arbeta normkritiskt i skolan är idag inget nytt eftersom vikten av att göra det poängteras 
såväl i styrdokument som i läroplan och eftersom detta arbete är hela skolans ansvar omfattar 
det även studie- och yrkesvägledare. Vad som ibland kan kännas svårt är att kravbilden ökar 
kring vad man skall göra, utan att metoderna för att utföra arbetet presenteras och i ljuset av 
den subjektiva åsikten skulle kanske deliberativa samtal som metod vara av gagn. Min 
upplevelse är att metoden aktiverar eleverna och får dem delaktiga i kunskapsprocessen på ett 
annat sätt än om informationen kommer från ett håll, vilket står i bjärt kontrast till Jan 
Björklunds mässande om lärarcentrerad katederundervisning. Just gällande 
värdegrundsarbetet i skolan, vilket detta också blir, främjas av att eleverna äger frågan och 
känner att den blir viktig för dem. När det sker skapas också kunskapsutbyten eleverna 
emellan i de diskussioner som förs. Englund menar att diskussioner och kontroverser som 
inslag i undervisningen bör beivras för att skolan skall fungera som svag offentlighet som 
förkroppsligar och fördjupar demokratins värden (Englund, 2016. s. 117). 
 
Resultatet av de genomförda kunskapsproven pekar på att kunskaperna om kön som 
begränsande faktor marginellt ökar i experimentgruppen. Som tidigare lyfts fram skall man 
dock vara försiktig med att generalisera resultaten då många variabler kan spela in och 
påverka utkomsten av provens resultat. Anderssons studie påvisade också att det saknas ett 
generellt stöd för de teoretiska antagandena om förväntade effekter på kunskaper och 
demokratiska värden bland eleverna (Andersson 2012, s. 147).  
 
Gällande respondenterna i fokusgruppen så råder det inget tvivel om att deras upplevelse är 
att kunskaperna ökat. Det får dock stå i ljuset av deras tidigare erfarenheter om normkritisk 
undervisning, vilka enligt eleverna var låg. Den upplevda effekten av att under två lektioner 
då ges möjlighet att utmana normer och ifrågasätta traditionsbundna tankemönster både hos 
sig själva och hos andra blir av förståeliga skäl stor. Den upplevelsen skall tas på allvar då den 
pekar på brister i undervisningen kopplat till kapitel 1 och 2 i läroplanen. Här finns 
utmaningar att ta itu med kopplat till läroplanens uppdrag som bland annat handlar om 
skolans ansvar att främja kvinnor och mäns lika rättigheter och i synnerhet arbeta normkritiskt 
(Skolverket, 2017). Också i de allmänna riktlinjerna för arbetet med studie- och 
yrkesvägledning trycks det på vikten av att arbeta normkritiskt (Skolverket, 2013). I det här 
sammanhanget bör man då också påpeka att eleverna som ingick i kontrollgruppen också fick 
en slags intervention då de genomförde samma uppgifter, men utan den deliberativa 
samtalsmetoden. Hade man plockat ut elever i en fokusgrupp från kontrollgruppen är det 
mycket möjligt att även de ansett sina kunskaper öka gällande kön som begränsningsfaktor. 
 
Gällande ökad kunskap är det spännande att se hur de elever som tidigare inte nått upp till 
kunskapskravet, efter genomförd intervention, gör det. Andersson (2012, s. 142) menar att 
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elever kan ges draghjälp att komma igång med sina egna tankar, vilket gynnar dem. Man 
skulle kunna dra paralleller mellan det och den här studiens resultat, också med tanke på vad 
eleverna i fokusgruppen påpekade gällande elever som tidigare inte deltagit i muntliga 
diskussioner. Det kan vara så att metoden gynnar elever genom att diskussionerna 
genomsyras av frihet och avsaknad av bedömning, betygsättning och auktoritär lärare som 
kan lägga sordin på diskussioner. Att få diskutera fritt och vädra åsikter utan att de är rätt eller 
fel, i en tolerant anda där man tas på allvar kan hjälpa elever som annars hämmas av 
bedömande klasskamrater och lärare.  
 
Även när det kommer till elevernas upplevelser om ökad medvetenhet och vidgade perspektiv 
är eleverna i fokusgruppen positiva. I Anderssons studie påvisas att eleverna som haft 
deliberativa samtal som undervisningsmetod ökat sina kunskaper, har fler genomtänkta 
åsikter och ökat sin samtalskompetens (Andersson 2012, s. 147). Det liknar det fokusgruppen 
ger uttryck för när de menar att deliberativa samtal ger dem möjligheten att identifiera 
normer, både hos sig själva och hos andra. Det skänker dem med andra ord vidgade 
perspektiv genom ökad medvetenhet. Att dra slutsatsen att deliberativa samtal är den metod 
studie- och yrkesvägledare bör begagna sig av i den vida vägledningen är dock lite väl 
förhastat då generaliserbarheten av studiens resultat inte gör sig gällande. Vidgade perspektiv 
och ökad medvetenhet är subjektiva begrepp och svåra att mäta i en studie, även om det kan 
argumenteras för att det mesta man utsätts för skänker någon slags erfarenhet som 
medvetandegör och vidgar perspektiv. Invändningar kan även framföras mot att deliberativa 
samtal skulle öka elevers valkompetens. Begreppet valkompetens är vagt definierat och 
inrymmer många olika förmågor, av vilka studien inte mäter på något sätt. Däremot är en del i 
valkompetens att utveckla självkännedom och självinsikt något respondenterna säger sig göra 
genom att utmanas av andra och på det sättet också förstå ens egna värderingar, men mer 
forskning skulle behövas för att vederlägga detta. 
 
Då valkompetens är ett mångfacetterat begrepp kan det både vara svårt och enkelt att 
argumentera för att deliberativa samtal ökar elevers valkompetens. Skolverket ämnar komma 
med en rapport där begreppet förtydligas och förankras i svensk kontext (Skolverket 2016), 
men än så länge finns inget sådant och därför lämnas ett relativt stort tolkningsutrymme. I det 
utrymmet skulle man kunna argumentera för att deliberativa samtal genererar kunskaper som i 
sin tur har inverkan på valkompetensen.  Samtalens eventuella inverkan berör endast en liten 
del av valkompetensens ramverk, men samtidigt är det omöjligt att hitta ett verktyg som 
skulle kunna beröra samtliga delar på en och samma gång. Enligt Skolverket är kunskaper om 
begränsande faktorer en viktig hörnsten när det kommer till att organisera information om 
utbildning och yrken. Eftersom den kunskapen också är en viktig del av begreppet 
valkompetens, kan man argumentera för att ett arbetssätt som skänker kunskaper om 
begränsande faktorer också är en metod som ökar din valkompetens. Studien gör dock inga 
ansatser på att generalisera en sådan tanke och göra den till allmän evidens, utan eventuell 
framtida empirisk forskning får i sådana fall avgöra tankens allmängiltighet. Med det sagt 
avslutas uppsatsen med författarens tankar om framtida forskning. 
 
7.3	Framtida	forskning	
Studien kommer fram till att deliberativa samtal lämpar sig som metod i den vida 
vägledningen, även om effekterna går att ifrågasätta. Det saknas helt enkelt empiri för att 
kunna dra valida slutsatser och i det uppstår behovet av ytterligare empiriska studier. En 
längre studie skulle kunna öka validiteten och ur den typen av data skulle man eventuellt 
finna ökat stöd för deliberativa samtal som metod. 
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Kön som begränsande faktor i valet av studier och yrke utvecklas under individens uppväxt 
och därför skulle det vara intressant att se hur deliberativa samtal skulle kunna användas som 
normbrytande aktivitet i den vida vägledningen i de tidigare årskurserna. Skulle man se någon 
skillnad i elevers val av studier och yrken om elever i tidigare årkurser getts möjlighet till 
deliberativa samtal gällande könsföreställningar?  
 
Den här studien har riktat sin fokus mot en begränsande faktor, men då forskning pekat ut 
flera skulle det naturligtvis vara intressant att bredda forskningsfältet och se om deliberativa 
samtal skulle kunna ha inverkan på förståelse och medvetenhet gällande etnicitet och social 
klasstillhörighet. 
 
Sammantaget ser jag en potential i deliberativa samtal som aktivitet i den vida vägledningen 
men att mer forskning behövs för att påvisa dess inneboende kraft. 
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Bilagor	
Bilaga 1  Missiv 
 
Tillstånd till att låta mitt barn delta i en undersökning gällande begränsande faktorer 
till gymnasievalet. 
 
Jag genomgår nu sista momentet i studie- och yrkesvägledarutbildningen, vilket är en uppsats 
om 15 högskolepoäng. Under utbildningen har jag blivit medveten kring hur olika faktorer 
som exempelvis genus och etnicitet påverkar och begränsar ungdomars val vilket i många fall 
blir problematiskt.  
    Syftet med min studie är att testa om en speciell undervisningsmetod kan hjälpa till med att 
överbrygga det problemet, genom att öka elevernas kunskap och öka deras medvetenhet kring 
sig själva och begränsande faktorer, något som ingår i skolans kunskaps- och 
värdegrundsuppdrag. 
 
Undervisningsmetoden kallas ”Deliberativa samtal” och är en samtalsmetod där elevgrupper 
diskuterar fram lösningar på olika problemfrågeställningar. Idén och tanken med metoden är 
att man ska lära av varandra och vidga sina perspektiv. 
 
I samband med den genomförda undervisningen behöver jag genomföra en gruppintervju 
med några elever.  
 
I enlighet med de allmänna forskningsetiska regler som finns skall vårdnadshavare informeras 
och samtycka till forskningen om barnet inte fyllt 15 år. Eleverna kommer naturligtvis också 
informeras om studiens syfte och frivilligt avgöra om de vill delta eller ej. 
 
Eleverna kommer att garanteras anonymitet. De elever som deltar i undersökningen kommer 
inte på något sätt kunna urskiljas och identifieras genom materialet. Det material som samlas 
in i form av intervjusvar kommer behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte göras 
tillgängligt för annan forskning. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och eleven har när som helst rätt att avbryta sitt 
deltagande.  
 
 
 
Jag ger tillstånd till att mitt barn deltar i en gruppintervju  (  ja  ) (  nej  ) 
 
             
Datum………………… 
Vårdnadshavares underskrift/er………………………………………  
………………………………………………….. 
 
Elevens namn…………………………………………………………………. 
 
Vid ytterligare frågor kan ni kontakta mig på telefonnummer xxx-xxxxxxxx 
Med vänliga hälsningar: Henrik Gabrielsson 
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Bilaga 2  Kunskapsprov 

Elever som nu går i årskurs 9 har under vintern valt vilket gymnasieprogram de vill gå på i 
gymnasiet. 
Resonera om vad som kan påverka valet av gymnasieprogram och skola.  
Om du vill kan du använda dig av följande eller andra begrepp: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intressen Kamrater Föräldrar Kön       Arbetsmarknad        Förebilder      

 Exempeluppgift 1               Att välja program på gymnasiet 
 

Försök att: 
- ge flera olka  
exempel 
- beskriva hur dessa  
exempel påverkar valet 
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Bilaga 3  Bedömningshänvisningar 
 
 
 Exempeluppgift 1  Att välja program på gymnasiet 
 
Uppgiftsformulering 
Elever som nu går i årskurs 9 har under vintern valt vilket gymnasieprogram de vill gå på i gymnasiet. 
Resonera om vad som kan påverka valet av gymnasieprogram och skola. 
 
Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet; delkunskapskrav 2 
Eleven kan föra enkla/relativt väl utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och  
samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband  
mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. 

 
Bedömningsaspekter 
Progressionen i uppgiften består av: 

- i vilken utsträckning svaret innehåller relevanta faktorer 
- i vilken utsträckning svaret innehåller konkretiseringar som förtydligar resonemanget 
- i vilken utsträckning svaret innehåller problematiseringar 

 
Beskrivning av progressionen 

 
Belägg för nivå E 

 

 
 Belägg för nivå C 

 

 
 Belägg för nivå A 

 

 
- Svaret innehåller minst en 

faktor som beskriver hur en 
individ påverkas i sitt 
gymnasieval. 

- Svaret innehåller minst en 
konkretisering, som kan 
förtydliga resonemanget. 

- Svaret innehåller inga 
problematiseringar. 

 

 
- Svaret innehåller minst 

två faktorer som 
beskriver hur en individ 
påverkas i sitt 
gymnasieval. 

- Svaret innehåller minst 
en konkretisering som 
förtydligar resonemanget. 

- Svaret innehåller en 
ansats till 
problematisering. 

 
 

 
- Svaret innehåller minst 

tre faktorer som beskriver 
hur en individ påverkas i 
sitt gymnasieval. 

- Svaret innehåller minst 
två konkretiseringar som 
förtydligar resonemanget. 

- Svaret innehåller 
problematiseringar. 

 
 

 
 Exempel på relevanta faktorer 
Möjligheter till ett jobb 
Möjligheter till vidareutbildning 
Påverkan från föräldrar och syskon 
Påverkan från kamraters val 
Om en skola har gott rykte 
 

 
Egen vinning – man får ex. en dator 
Populär skola 
Normer gällande kön 
Vilka program som finns 
Betyg/antagningspoäng 
 

 

 
Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E 
Svaret innehåller ingen relevant faktor som beskriver vad som kan påverka gymnasievalet. 

 
Belägg för nivå E 
Svaret innehåller minst en faktor som beskriver hur en individ påverkas i sitt gymnasieval. Svaret innehåller minst en 
konkretisering, som kan förtydliga resonemanget. Svaret innehåller inga problematiseringar. 

 
Exempel på svar 
En stor faktor som avgör ens val är ens familj, ofta ens föräldrar men även storasyskon som kan visa vägen. Familjens påverkan blir 
så kraftig eftersom det är dem man växt upp med, därför litar man på deras slutsatser. Man kanske tror att man har en fri vilja när 
man väljer skola. Men ofta är det BARA ens uppväxt som avgör en beslut. 
Kommentar 
Eleven beskriver en faktor som är avgörande för de val en individ gör, nämligen påverkan från ens familj, föräldrar och syskon ” 
Familjens påverkan blir så kraftig eftersom det är dem man växt upp med, därför litar man på deras slutsatser”. Eleven 
konkretiserar genom att förtydliga på vilket sätt familjen har påverkat valet. Svaret innehåller inga problematiseringar.  
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Belägg för nivå C 
Svaret innehåller minst två faktorer som beskriver hur en individ påverkas i sitt gymnasieval .Svaret innehåller minst en 
konkretisering som förtydligar resonemanget. Svaret innehåller en ansats till problematisering. 

Exempel på svar 
En av faktorerna till vilket gymnasieprogram man väljer kan vara om man vet vad man vill jobba med eller inte. Om man vet att 
man vill bli brandman så går man en brandmansutbildning. Men om man inte vet så väljer man oftast ett 
högskoleförberedandeprogram eftersom man då får möjligheten att vidare utbilda sig till vad man vill bli eftersom man också får tre 
år till på sig att välja vad man vill göra.  
Jag tror att det är en av de mer viktiga faktorerna till varför man väljer ett program. 
En annan fånigare faktor är ifall man vet att någon annan ska gå samma utbildning eller ifall man tycker skolan är bra. Men även 
om dom är fånigare spelar de också in på varför man väljer som man väljer.  
Kommentar 
Svaret innehåller tre förklarande faktorer till gymnasievalet; om man vet vad man vill arbeta med i framtiden eller inte samt 
kamratpåverkan och skolans rykte. Svaret konkretiseras genom att förtydliga hur planer på framtida yrken påverkar valet ”Om man 
vet att man vill bli brandman så går man en brandmansutbildning. Men om man inte vet så väljer man oftast ett 
högskoleförberedandeprogram...”. Svaret innehåller en ansats till problematisering som beskriver hur om man vet vad man vill 
jobba med eller inte som en orsak till val. Eftersom båda exemplen beskrivs utifrån samma perspektiv, så bedöms det vara en ansats 
till problematisering.  

 
Belägg för nivå A 
Svaret innehåller minst tre faktorer som beskriver hur en individ påverkas i sitt gymnasieval. Svaret innehåller minst två 
konkretiseringar som förtydligar resonemanget. Svaret innehåller problematiseringar. 

Exempel på svar 
Viktigaste faktorierna är oftast kompisar, utbildning, skola, intressen och vad föräldrar tycker. Kompisar spelar en stor roll vad man 
ska gå och det är säkert mer än 40% av dom som väljer som väljer nåt bara för att kompisen gör det. Man gör så för att man inte 
vill komma in i en klass och inte ha några kompisar och för att en 16årig kille/tjej är rädd för att vara ensamma och övergivna. 
Utbildning har också en stor påverkan på vad du väljer. Om du vet att du skulle få mer poäng till högskolan genom att gå Natur 
istället för Samhälls så kan personen välja natur bara därför. Även om han egentligen inte är super intresserad av biologi och kemi 
och gilla historia och religon så väljer han natur för dom höga poängen. Skolan kan också påverka ditt vad. Du kanske har hört att 
skola nummer ett har dåliga lärare, klassrum och toaletter. Då tar din hjärna upp det och tror att det är sant även fast du aldrig ha 
varit på skola nummer ett och bara därför väljer du skola nummer två. Intressen tror jag har 50% inverkan du vad du väljer 
eftersom om du gillar bilar och att meka så kanske du väljer fordonspogramet eller om du gillar engelska kanske du väljer samhälls 
ic. Intressen styr nästan alltid för jag tror inte en person väljer ekonomi om han eller hon inte gillar ekonomi. Föräldrar kan 
påverka ditt val enormt mycket dom kanske tycker teknik men du vill gå bygg bara för att göra dina föreldrar stolta så tar du teknik.  
Kommentar 
Svaret innehåller många faktorer till gymnasieval ” oftast kompisar, utbildning, skola, intressen och vad föräldrar tycker ”. Svaret 
innehåller flera förtydligande konkretiseringar ”Du kanske har hört att skola nummer ett har dåliga lärare, klassrum och toaletter. 
Då tar din hjärna upp det och tror att det är sant även fast du aldrig ha varit på skola nummer ett och bara därför väljer du skola 
nummer två” och förtydligas genom användandet av exempel. Påverkansfaktorerna problematiseras genom att eleven vrider och 
vänder på argumenten ”Utbildning har också en stor påverkan på vad du väljer. Om du vet att du skulle få mer poäng till högskolan 
genom att gå Natur istället för Samhälls så kan personen välja natur bara därför”.  
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Bilaga 4  Uppgift 1 
 
Könsfördelning i 4 gymnasieprogram  
 
 

 
 
 

  
 
Här ovan finns fyra gymnasieprogram representerade utifrån statistik kring hur många män 
respektive kvinnor som går programmet läsåret 16/17. 
 

1. Diskutera tillsammans och kom fram till vilket diagram som hör till vilket program. 
2. Vilken typ av program har ni valt? Yrkes- eller högskoleförberedande 

 
Ge eleverna informationen om att två program är yrkesprogram (VO, FT) och två är 
högskoleförberedande (TE, ES).  
 

3. Vilket diagram hör till vilket program, nu efter ny info? 
 
 
 
 

 
 
 

könsfördelning	%	läsåret	
16/17

Män	84 kvinnor	16

Könsfördelning	%	läsår	16/17

Män	83 kvinnor	17

könsfördelning	%	läsåret	16/17

Män	35 Kvinnor	65

Könsfördelning	%		läsår	
16/17

män	20 kvinnor	80
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Bilaga 4 forts. Uppgift 1 forts. 

 
Diskutera och lös följande uppgifter: 
 

4. Varför är det fler killar än tjejer som söker FT (mekaniker), kom överens om den anledning 
som är mest trolig. 

a. Tjejer är inte intresserade av mekanik och fordon. 
b. Kompisar påverkar vilka val man gör. 
c. Det känns jobbigt att kanske bli ensam tjej bland bara killar på ett program. 
d. Redan som liten påverkas man i vilka yrken killar och tjejer kan jobba med. 
e. De flesta som jobbar som bilmekaniker är killar och det påverkar vad man utbildar sig 

till. 
5. Finns det jobb som är bundet till kön? Alltså, finns det jobb som bara killar kan jobba med 

eller jobb som bara tjejer kan jobba med? 
a. Ja 
b. Nej 
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Bilaga 5  Uppgift 2 
 
Deliberativa samtal.  
Adam bor i en liten kommun tillsammans med sin mamma och pappa i ett villaområde. Han 
går i 9: an och står inför att söka till gymnasiet. Adam har två storasyskon som har flyttat 
hemifrån, den ena har gått El- och Energi och den andra går på vård- och 
omsorgsprogrammets tredje år. Adams pappa har egen byggfirma och hans mamma är 
yrkeschaufför. 
 
Adam har betyget E i de flesta ämnena, men även C i biologi, fysik och A i idrott och hälsa. 
Han har F i slöjd eftersom han inte tycker det är speciellt roligt och har varit borta en hel del 
från lektionerna. 
 
På fritiden brukar Adam träna mycket gymnastik och umgås med kompisar. Adams pappa 
brukar vilja att Adam hjälper honom med firman, men det tycker Adam inte är speciellt roligt. 
 
Adam är väldigt social och har lätt för att få kontakt med människor. Man brukar uppfatta 
Adam som snäll och omtänksam, men att han också kan vara lättledd.  Att han är lättledd 
leder ofta till att han dras med av kompisar på skolan och skolkar en del. Då brukar han och 
kompisarna hänga i korridorerna eller sticka ut på stan.  
 
Adam vill jobba med människor och hjälpa människor, men är osäker på vad han ska välja för 
program. Han är heller inte säker på om han vill läsa vidare på universitet efter gymnasiet. 
Kanske, men han är ju också ganska studietrött.  
 
Han har haft vägledningssamtal och då kom han fram till att det står mellan att söka Vård- 
och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet, men han är lite orolig för vad 
hans pappa kommer att säga om de valen. Pappan vill att Adam ska gå Bygg- och 
anläggningsprogrammet eftersom han vill att Adam ska jobba på firman. 
 
Alla Adams kompisar kommer att välja El, Bygg eller Fordon och Adam är också orolig kring 
vad kompisarna kommer att säga när de hör att han vill söka Vård eller BF och dessutom vet 
Adam att det nästan bara går tjejer på Vård. 
�

 
Diskussionsfrågor 

1. Vad valde Adam för program? 
Kom överens om ett program genom att diskutera  

2. Varför valde Adam det program han (ni) valde? 
3. Vad påverkade Adams val mest? Rangordna mellan följande faktorer 

ü Syskon, föräldrar, kön, kompisar, intressen 
4. Varför var Adam orolig för vad kompisarna skulle tycka? 
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Bilaga 6  Deliberativa samtal 
 
Samtalsregler 
 Uppmaningar till eleverna: 
 
Vi strävar mot att samtalen skall vara öppna och att olika sätt att se på saker får 
uttryckas men också ifrågasättas 
 
Vi strävar mot att i samtalen respektera varandras synpunkter och lyssna på dessa 
på ett respektfullt sätt 
 
Vi strävar efter att i samtalen komma överens eller åtminstone komma fram till 
vad vi är oense om 
 
Vi strävar efter att olika uppfattningar får ifrågasättas, som exempelvis föräldrars 
och ”den egna gruppens”, 
 
Vi elever tränar på att själva lösa olika problem respektive belysa olika problem 
utifrån våra olika synsätt1 
 
Lärarhandledning: 
Genomgång av deliberativa samtal och hur de ska föras. Påminna om förhållningssättet och 
att eleverna ska försöka hålla sig så nära en idealt deliberativt samtal som möjligt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Direkt tagna från Klas Anderssons lektionsunderlag i avhandlingen: Deliberativ 
undervisning – en empirisk studie (Andersson, 2012. s. 198) 
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Bilaga 7  Intervjuunderlag 
 
Frågor till fokusgruppen 
 

1. Upplevelse 
a. Hur skulle du beskriva din upplevelse av deliberativa samtal som arbetssätt? 

 
2. Skattning av påverkan på kunskap om begränsningsfaktorer (kunskap) 

a. Anser ni att era kunskaper påverkats på något sätt, positivt eller negativt, genom att 
deliberativa samtal. 
 

3. Skattning av påverkan på medvetenheten gällande kön som begränsande faktor (medvetenhet) 
a. Upplever du att du blivit mer eller mindre medveten om hur kön kan vara en 

begränsande faktor genom att diskutera frågorna på ett deliberativt sätt? 
b. Hur mycket hade du tänkt på sådant tidigare? 

 
4. Skattning av vidgade perspektiv 

a.  Vad anser du om att metoden skulle vidga perspektiv? 
b.  Hjälpte diskussionerna dig att se flera perspektiv på problemformuleringarna? 

 
5. Skattning av valkompetens 

a. I vilken utsträckning anser du det är viktigt att diskutera begränsande faktorer inför 
val till gymnasiet? Varför/varför inte? 

b. På vilket sätt är det kunskap du kan använda dig av? 
c. På vilket sätt du lärt dig något om dig själv och dina egna värderingar i samtalen? 

 
 


