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Abstract 

Teaching students about democracy and strengthening their abilities to act and perform 

within a democratic society is according to the curricula for the Swedish educational 

system an important task for any Swedish teacher. In social sciences, however, these 

aspects play an even greater role as the current curricula for civic education clearly 

states that civic education should offer students the opportunity to learn about 

democracy and its various forms and mechanisms.  

As there are probably about as many thoughts and views on democracy as 

there are people, it is to be expected that all teachers do not treat the subject the same. 

Previous studies have shown that there are discrepancies between how democracy is 

being implemented during classes, which has proved to be a problem that affects 

students’ further ability and wishes to engage and act within a democratic system 

outside and after school. For this reason, I have chosen to further study this 

phenomenon, to see whether there truly are differences regarding the implementation of 

democracy in different classrooms, and if these differences can be associated with 

which course or program the students are taking.  

The study has been done through participant observation, where I have 

examined how teachers in four different courses of civic education in upper secondary 

school implement democracy in their classes. In the analysis I have sought for signs of 

discrepancies depending on which course the students have been studying (through 

vocational or university preparatory programs) and tried to see which form of 

democracy (electoral or deliberative democracy) that seems to permeate the classroom 

activity the most. Judging from these observations, it seems that the further up the 

course ladder we climb, the more deliberative the classroom democracy seems to get. 

 

Nyckelord 

Elevdemokrati, elevinflytande, demokratiundervisning, samhällskunskap, representativ 

valdemokrati, deliberativ demokrati 
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Ingress 
Enligt läroplanen för svensk skola ska utbildningen där inom vila på demokratins grund, 

och förmedla samt förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer där varje elev har rätt till inflytande över och delaktighet i sin egen 

utbildning, för att stärka elevernas vilja och förmåga till eget ansvar och deltagande i 

samhällslivet utanför skolan. Demokrati har dessutom en ytterligare framträdande roll i 

ämnesplan samt de olika kursplanerna för samhällskunskapsämnet. Där fastställs bland 

annat att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i frågor som rör 

demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och makt, fördjupa sina kunskaper om 

demokrati, politiska system och påverkansmöjligheter etc (Skolverket 2011, s. 5-6, 143-

150). 

I samhällskunskapsämnet har på senare tid dessutom skett ett skifte från 

ett historiskt och kollektivt perspektiv, till ett mer nutidsorienterat och individualistiskt 

perspektiv. Människan och eleven ses som självständigt agerande, varför det blir särskilt 

viktigt att varje individ får undervisning i och om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Då skolan är den plats de flesta barn och ungdomar spenderar största delen av sin tid 

faller sig naturligt att skolan får agera fostrare och bärare av de värden som brukar 

tillskrivas det demokratiska människorättssamhället (Meyer m.fl. 2010, s. 114-115). 

Såväl skolverket som undervisande och forskande lärare verkar överens om att 

undervisningen både måste handla om demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt 

som arbetet i klassrummet ska bedrivas i demokratiska former. Organisationer såsom 

Amnesty International och FN har också tagit ställning i frågan, och menar bland annat 

att undervisningen ska ske både om, genom och för demokrati och mänskliga rättigheter 

(Bajaj 2011, s. 481-483).  

Att skolverksamheten ska vila på demokratisk grund står alltså ganska 

klart. Hur demokrati bäst integreras i undervisningen å andra sidan, är en annan fråga. 

Sibylle Reinhardt som forskar inom politik och didaktik vid Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg i Tyskland skriver i Teaching Civics att vardagslivet inte rustar 

samhällets ungdomar tillräckligt väl för att leva som goda medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Skolan når ut till många medborgare och erbjuder oss möjligheter till en 

kontinuerlig, bred och djup interaktion, varför hela skolan som verksamhet bör präglas 

av demokrati och elevinflytande, så att de värderingar som premieras i ett demokratiskt 

samhälle ska få en fast grund att vila på. Då skolverksamheten omfattar interaktion på 
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flera nivåer mellan flera olika grupper och individer finns möjlighet att arbeta 

demokratiskt i många former inom samma verksamhet (Reinhardt 2015, s. 54-57). 

Under min utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan har jag märkt att 

vissa demokratiska arbetsformer verkar mer vanligt förekommande än andra. Så gott 

som samtliga skolor jag varit på har tillämpat någon form av elevråds-/klassrådsarbete, 

men detta har inte alltid integrerats i eller genomsyrat verksamheten i stort, utan det har 

snarare verkat ses som ett slags avbrott från ordinarie undervisning. Viss kritik har 

riktats mot att på detta vis “nöja sig med” att tillämpa elevdemokrati via 

elevråd/klassråd som en slags formell beslutsmodell, eftersom elevernas inflytande där 

ofta begränsas till mindre frågor (Colnerud 2004, s. 92).  

Att arbetet i skolan inte alltid sker i särskilt demokratiska former bekräftas 

även av Skolverket i boken Med demokrati som uppdrag: en temabild om 

värdegrunden. Där beskrivs exempelvis hur elever ofta känner att det är meningslöst att 

försöka vara med och påverka eftersom det i praktiken inte leder till någonting, 

samtidigt som lärare vittnar om att de vill arbeta mer demokratiskt men att de inte vet 

hur de ska gå tillväga (Skolverket 2000). Även Reinhardt refererar i sin bok till tidigare 

studier som visat att bara en liten andel av eleverna i skolan känner att de har möjlighet 

att påverka vid utformandet av undervisningen samtidigt som lärare lägger beslag på 

stora delar av lektionstiden för att undervisa i föreläsningsform, något som knappast är 

fördelaktigt om vi önskar ge eleverna möjlighet att lära sig både om och genom 

demokrati (Reinhardt 2015, s. 60-61). 

Den undervisning jag personligen bevittnat har vad jag kunnat se 

innehållit en del demokratiska element där eleverna fått påverka sin utbildning på olika 

vis, men graden av inflytande har varierat till synes beroende på vilket program/vilken 

kurs eleverna läst. Eftersom detta är något jag observerat i andra roller än som forskare 

har jag inte kunnat undersöka saken närmare, men frågan om hur och varför elevernas 

möjligheter till inflytande och demokrati i klassrummet ser olika ut gjorde mig ändå 

nyfiken. Om det är som Bajaj (2011), Reinhardt (2015) och Skolverket (2011) m.fl. 

menar vore det förmodligen lämpligt om elever oavsett program/kurs fick undervisning 

såväl i som om och genom demokrati. När det så blev dags att skriva en uppsats i 

samhällsvetenskap och didaktik uppstod därför ett gyllene tillfälle för mig att gräva 

djupare i frågan. Är det verkligen så att tillämpningen ser olika ut i olika klasser? Hur 

ser i sådana fall dessa skillnader ut, och går det att svara på varför de finns? 
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Syfte & problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att utifrån två demokratiteoretiska perspektiv (valdemokrati 

och deliberativ demokrati) genom observation undersöka om samhällskunskapslärare i 

gymnasieskolan tillämpar elevdemokrati olika beroende på vilket program/vilken kurs 

deras elever läser, och hur dessa skillnader i sådana fall ser ut. Om undersökningen visar 

att det finns skillnader i tillämpningen av elevdemokrati mellan de olika 

programmen/kurserna vore det förstås också intressant att se om det alls går att svara på 

varför dessa skillnader existerar.  

 

De frågeställningar jag utgår från i min undersökning är således följande: 

 

• Hur tillämpas elevdemokrati under samhällskunskapsundervisningen? 

• Finns det några skillnader i hur elevdemokrati tillämpas beroende på vilket 

program/vilken kurs eleverna läser? 

• Varför finns dessa skillnader (om de finns)? 

 

 

Teori & tidigare forskning  
Som teoretisk grund har jag först och främst valt att utgå från två olika demokratiteorier 

(deliberativ samtalsdemokrati samt valdemokrati), för att kunna vara medveten om och 

upptäcka eventuella demokratiska element i den undervisning jag observerar.  

I avsnittet för tidigare forskning använder jag dels Tomas Englunds (red.) 

Utbildning som kommunikation - Deliberativa samtal som möjlighet (2007) för att se 

hur deliberativt demokratiska arbetsformer kan se ut i skolmiljö. Jag använder även ett 

antal kapitel ur Teaching Civics som handlar om hur lärare enligt tidigare 

undersökningar implementerat demokrati i undervisninge. För att ytterligare undersöka 

detta används även Eva Forsbergs (professor i pedagogik) dissertation Elevinflytandets 

många ansikten (2000) samt utredningen Att göra skillnad: en studie av ungdomar som 

politiska aktörer i skolans vardag av Elisabeth Öhrn (professor med 

forskningsinriktning mot utbildningssociologi) (2005). 
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Teoretisk grund: valdemokrati och deliberativ demokrati  
Begreppet demokrati har sedan dess uppkomst livligt diskuterats av olika tänkare och ur 

olika perspektiv. Gemensamt för samtliga definitioner av demokrati är dock att de på 

något vis förutsätter att makten utgår från folket, vilket ju själva ordet demokrati (som 

betyder folkstyre eller folkmakt) vittnar om. I nutidens Sverige är det dock förmodligen 

så att de allra flesta av oss först kommer att tänka på den representativa valdemokratin, 

då vi talar om demokrati. I ett valdemokratiskt system utövar folket makt genom 

omröstningar i val som kan vara både direkta och indirekta (representativa), men 

eftersom det indirekta systemet är vanligast i praktiken och därmed kanske lättast av de 

två att jämföra och kontrastera mot den deliberativa demokratin är detta system det som 

ligger i fokus i denna uppsats.  

Givetvis finns också olika varianter av det representativa systemet, men 

dessa varianter har några gemensamma nämnare utöver att de alla förstås innebär att 

makten utövas av folket genom val. En aspekt är ansvarsutkrävande i efterhand, alltså 

att representanterna i hög utsträckning är fria att utforma sin politik medan väljarna å sin 

sida värderar vad representanterna tidigare lyckats åstadkomma, varefter de väljer 

huruvida representanten återigen ska få deras röst eller ej. Makten kan också tilldelas 

representanterna genom ett mer framåtriktat mandatgivande, där väljaren ger sin röst till 

den representant hen tror kommer att föra en (enligt dem) god politik i framtiden 

(Giljam & Hermansson 2003, s. 15-18).  

Det representativa valdemokratiska systemet beskylls ibland för att vara 

elitistiskt, och olika forskare och tänkare har argumenterat för att det innebär ett 

problem för systemets legitimitet att systemet oundvikligen blir hierarkiskt, och att 

människorna som röstar delegerar bort sin makt till politiker som saknar direkta 

kopplingar till väljarens intressen.  

Väljarnas intressen kontra folkets bästa är en central fråga för kritiker till 

det representativa valdemokratiska systemet. Representanter i ett sådant system ska 

handla för folkviljans förverkligande och fatta beslut enligt folkets intresse, men 

eftersom folket inte har särskilt mycket att säga till om mellan valen är frågan hur 

representanterna ska kunna veta vad som verkligen är folkets intressen. Är det vad 

folket vill just nu utifrån sina kunskaper, eller är det vad representanten (som ju bör vara 

mycket påläst inom sitt område) tror på lång sikt kommer att gynna befolkningens 

intressen bäst? Av denna anledning beskylls modellen ofta för att vara elitistisk, 

eftersom den på sätt och vis kräver att politiker tolkar folkets vilja och agerar såsom de 
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tror att folket vill på sikt (även om det går emot folkets uttryckta vilja) - det är alltså 

inte alltid tal om något direkt val från folkets sida, utan representanten kan agera likt en 

överförmyndare som fattar beslut över väljarnas huvuden (Esaiasson 2003).  

Den deliberativa demokratin (eller samtalsdemokratin, som den också 

kallas) präglas å andra sidan snarare av idén om att dialog och samtal är den mest 

grundläggande mekanismen i ett demokratiskt system. Fokus ligger på 

opinionsbildning, och i en ideal samtalsdemokrati bör makt och intressekamper hållas 

utanför politik och demokratifrågor. Ytterligare ett kännetecken är att det offentliga 

samtalet (som ses som centralt) förväntas dels ha en förfinande effekt på deltagarna 

(som i rampljuset förväntas vilja väga sina ord noga för att tydligt få fram sin poäng). 

Samtidigt förväntas det ha en bildande och engagerande effekt på befolkningen som 

helst inte ens ska behöva hålla några omröstningar för att fatta ett beslut, utan beslutet 

ska växa fram i samförstånd under samtalet (Giljam & Hermansson 2003, s. 22-23).  

Denna demokratiteori har fått motstå kritik då den ofta anses vara alltför 

utopisk. Många menar att åsiktsskillnader alltid kommer att existera oavsett hur länge vi 

samtalar med varandra, och att makt- och intressekamp är oundvikligt vid 

beslutsfattande då samtalet annars inte skulle tas på allvar; deltagarna skulle helt enkelt 

sakna incitament att delta och hänga kvar i ett samtal utan den morot det innebär att få 

möjlighet att utöva makt. Även tanken om att offentligheten ska ha en förädlande effekt 

på samtalet kan anses vara orimlig, åtminstone sett till hur politiken i dagens samhälle 

ofta ser ut. Kritiker menar här att det förmodligen vore bättre om politikerna fick mer tid 

att i avskildhet ägna sig åt reflektion, eftersom pressen det innebär att sitta i 

direktsändning och debattera förmodligen bidrar till den tävlingsstämning som verkar 

prägla dagens politiska samtal (Giljam & Hermansson 2003, s. 23-24). 

 

Sammanfattning av teoretisk grund 
Eftersom skolan som organisation på många vis styrs uppifrån och utifrån kan vi kanske 

inte tala om elevdemokrati som någon demokrati i strikt demokratiteoretisk mening. 

Därför undersöks i studien element av demokratimodellerna (jag talar alltså inte om 

demokratiteorierna i strikt mening när jag genomför undersökning och analys). För att 

tydliggöra vilka attribut som i denna uppsats kopplas till de olika formerna av demokrati 

sammanställs deras respektive kännetecken här nedan i kortfattade punkter. Dessa 

punkter används sedan för att analysera resultatet av den insamlade empirin.  
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Representativ valdemokrati kännetecknas av: 

• Val och omröstningar i fokus. 

• Hierarkiskt maktförhållande mellan representant och väljare (väljaren röstar, 

men beslutet fattas av representanten). 

• Kan vara elitistiskt (väljarna ses som mindre kunniga än representanten). 

 

Deliberativ demokrati (samtalsdemokrati) kännetecknas av: 

• Opinionsbildning i fokus. 

• Öppna samtal. 

• Deltagare i samtal är jämlikar; ingen hierarkisk ordning (avsaknad av makt-

/intressekamp). 

• Beslut kan och bör fattas gemensamt i samförstånd utan val/omröstningar. 

• Samtalet ses som bildande för deltagarna och anses ha förädlande effekt på 

opinionen. 

 

Deliberativa samtal i skolan  
I och med att styrdokument för svensk skola med tiden kommit att fokusera mer på 

frågor om demokrati och demokratiska värden har det deliberativa samtalet fått en 

alltmer central roll. En grundidé inom deliberativ demokratiteori är att samtliga 

deltagare måste överväga olika alternativ tillsammans, och själva beslutsprocessen i 

form av exempelvis omröstningar måste föregås av förförståelse och präglas av en 

diskussion där de beslut som fattas motiveras och diskuteras på djupet. Deltagarna 

behöver eftersträva enighet, samtidigt som oenigheter måste respekteras. För att detta 

ska fungera krävs att deltagarna hyser respekt för samtalet och att de verkligen önskar 

delta i deliberationen. Därför får skolväsendet en central roll i en deliberativ demokrati; 

skolan som institution har stora möjligheter att grundlägga och utveckla deliberativa 

förhållningssätt eftersom god kommunikation är grundläggande för att systemet ska 

fungera, och skolan och dess kunskapsförmedling och kunskapsbildning bygger på och 

utvecklar lärares och elevers förmåga att kommunicera väl med varandra (Englund 

2007, s. 153-154). 

Tomas Englund (seniorprofessor i pedagogik) har forskat om det 

deliberativa samtalet i skolan, och beskriver i boken Utbildning som kommunikation - 

deliberativa samtal som möjlighet hur tillämpningen av demokrati i svensk skola på 



  

 

10 

 

senare tid kommit att bli allt mer deliberativ till sin karaktär. Han menar bland annat att 

det deliberativa samtalet i skolan innebär att olika perspektiv ställs mot varandra och att 

olika argument får ta plats. Lärare och elever bör respektera och tolerera sina 

medmänniskor, exempelvis genom att lyssna till deras argument. Målet med samtalet i 

klassrummet är att komma till en punkt där deltagarna är överens. Auktoriteter och 

hierarkier får ifrågasättas, och läraren ska våga låta eleverna föra argumenterande 

samtal för att lösa olika problem utan att själv behöva vara närvarande (Englund 2007, 

s. 155-156).  

I gällande läroplan för gymnasieskolan beskrivs skolans värdegrund och 

uppgifter, vilket på det stora hela överensstämmer väl med vad Englund skriver om det 

deliberativa samtalet i skolan. Skolan ska vila på demokratins grund, och utbildningen 

ska främja inhämtning och utvecklingen av kunskaper och värden hos eleverna. Lärare 

som arbetar i skolan ska främja respekt för individens egenvärde, individens frihet och 

identitet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Varje elev ska tillåtas 

finna sin egen identitet för att sedan kunna delta i samhället i ansvarig frihet. Förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse ska främjas. Intolerans ska bemötas med 

kunskap och öppen diskussion, och skolan ska fungera som en social och kulturell 

mötesplats för alla som verkar inom verksamheten. Dessutom ska skolan vara öppen för 

olika perspektiv och uppfattningar, och uppmuntra att de framförs. Eleverna ska få 

möjlighet att göra egna ställningstaganden, och utbildningen ska främja 

ansvarskännandet hos eleverna så att de aktivt vill delta i och utveckla såväl yrkes- som 

samhällsliv (Skolverket 2011, s. 5-7). Många av skolans mål stämmer alltså väl överens 

med de deliberativa karaktäristika Englund presenterat.  

 

Svårigheter gällande elevinflytande och påverkansmöjligheter i skolan 
Ett begrepp som ofta diskuteras parallellt med elevdemokrati är elevinflytande. Likt 

fallet med begreppet elevdemokrati (eller demokrati över huvud taget) är begreppet 

mångfacetterat, och därför pågår ständigt diskussioner om hur begreppet lämpligen bör 

definieras. Vissa företeelser verkar dock frekvent och konsekvent förknippas med 

begreppet: olika beslutsprocesser (formella såväl som informella), valmöjligheter och 

att arbetet i klassrummet präglas av elevaktivitet med eget arbete där eleverna får ta eget 

ansvar för sin undervisning (Forsberg 2000, s. 15).  
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I Elevinflytandets många ansikten presenteras en studie där man genom observation och 

intervjuer med lärare och elever undersökt elevernas möjligheter till inflytande över 

undervisningen. I undersökningen framkom att en ganska stor del elever upplevde 

vanmakt och inte trodde sig kunna påverka utbildningen, varför de inte heller gjorde 

några försök att påverka. Av de elever som tog initiativ för att påverka var det ungefär 

hälften som fick gehör för sina försök. Det sistnämnda kanske inte är särskilt 

problematiskt i demokratisk mening (det förefaller naturligt att vi inom ett demokratiskt 

system inte alltid får vår vilja igenom), men att eleverna upplever en sådan hopplöshet 

att de inte ens vill försöka påverka är förstås besvärligt (Forsberg 2000, s. 94-100), sett 

till såväl forskning om hur viktigt inflytande och delaktighet är för elevernas 

skolresultat och förmåga att delta i samhällslivet (Reinhardt 2015) samt sett till det 

faktum att elevinflytande och elevdemokrati är centrala aspekter av styrdokumenten för 

svensk skola (Skolverket 2011). 

Ovanstående problematik bekräftas även av professor Elisabeth Öhrn som 

i sin utredning Att göra skillnad: en studie av ungdomar som politiska aktörer i skolans 

vardag beskriver hur elever i intervjuer uttrycker att möjligheterna till elevinflytande 

och elevdemokrati är bristande. De ungdomar som deltagit i studien uttrycker 

exempelvis att det är svårt att påverka sin skolgång på grund av att exempelvis 

skolledning är svår att nå, och att eleverna sällan får vara med och påverka i de stora 

besluten eftersom skolan är mycket utifrånstyrd. Eleverna menar dock att det även är 

svårt att påverka i mindre frågor som skolorna själva faktiskt får fatta beslut om, såsom 

exempelvis vad gäller utsmycknad av lokalerna, vilka regler som ska gälla för 

gemensamma utrymmen etc. I de fall eleverna får möjlighet att påverka verkar det 

främst som att det rör deras individuella studiesituation, och i hur hög grad de 

uppmuntras till delaktighet och inflytande över sin utbildning verkar bero på vilken 

lärare de har och dennes personliga inställning till elevinflytande och elevdemokrati 

(Öhrn 2005, s. 100-107).  

I studiens resultat kan även skillnader mellan olika elevgrupper ses. Bland 

annat berättar några elever att elever som av läraren anses vara duktiga oftare får 

möjlighet att vara med och påverka samtidigt som de oftare får igenom sin vilja, jämfört 

med elever som läraren inte litar lika mycket på. Vidare uttrycker även ett antal flickor 

som deltagit i studien att det är lättare för pojkar att kunna påverka i egenskap av att 

vara individer, medan flickor oftare behöver gå samman i grupper för att deras röster 

ska höras (Öhrn 2005, s. 44-47, 62-64). 
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Det kan även vara värt att nämnas att utöver de svårigheter eleverna upplever vad gäller 

påverkansmöjligheter inom skolan verkar det av studiens resultat att döma dessutom 

vara svårt att påverka utanför skolans väggar. Av de få som försökt påverka något har 

de flesta haft utomnordisk bakgrund och främst deltagit i demonstrationer eller protester 

som på något vis berör deras tidigare hemland, eller relationer mellan olika länder som 

dessa elever på något sätt har t.ex. religiös eller etnisk koppling till. En klar majoritet av 

eleverna i studien uppger dock i intervjuerna att de inte alls försökt påverka något 

utanför skolverksamheten, och till störst del verkar detta bero på att de inte vet hur de 

skulle göra för att åstadkomma någon verklig förändring (Öhrn 2005, s. 108-110). 

I Teaching Civics diskuterar Reinhardt ett antal äldre studier där man 

undersökt hur demokrati och elevinflytande yttrar sig i klassrummet. Några slutsatser 

som kunnat dras utifrån studiernas resultat är att en del av problemen går att koppla till 

att lärare generellt lägger beslag på en stor del av lektionstiden för att själv tala, vilket 

lämnar lite tidsutrymme och påverkansmöjligheter över åt eleverna. Lektionerna har 

ofta karaktären av föreläsningar, där lärare pratar och elever antecknar. I de fall elever 

ställer frågor tillåts de tala en och en, och läraren avgör vilka frågor som får svar. 

Nästan 70% av de elever som deltagit i studierna uppger att de inte upplever sig ha 

något val annat än att acceptera lärarens planeringar och instruktioner. Dock lyfter 

Reinhardt även andra studier som visar att undervisningen och verksamheten i 

klassrummet förhållandevis ofta erbjuder möjligheter till elevinflytande och diskussion, 

men att både lärare och elever sällan tar tillvara dessa tillfällen (Reinhardt 2015, s. 59-

61). 

 

Hur kan vi undervisa om och genom demokrati? 
På det stora hela verkar det som att tillämpningen av elevdemokrati och inflytande inte 

alltid är så lätt att handskas med i praktiken, även om incitamenten att som lärare arbeta 

med det är många och tungt vägande. I Teaching Civics ger Reinhardt därför några 

förslag på angreppssätt utifrån vilka demokratifrågor samt undervisning genom och om 

demokrati kan bedrivas för att öka elevernas möjligheter till demokrati och inflytande i 

klassrummet. Några av dessa angreppssätt är bland annat de konfliktbaserade, de 

problembaserade, de handlingsbaserade och de framtidsbaserade angreppssätten, och 

undervisning genom att arbeta utifrån case. Genom att bedriva undervisning i någon av 

dessa arbetsformer får eleverna möjlighet att öva sig både vad gäller demokratiska 
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värderingar men också vad gäller färdigheter, något som enligt Reinhardt är särskilt 

viktigt för att förbereda eleverna inför livet som demokratiska samhällsmedborgare 

(Reinhardt 2015, s. 73). 

Tanken bakom exempelvis det konfliktbaserade angreppssättet är att 

eleverna genom att studera konflikter inom exempelvis politik eller samhällsfrågor ska 

lära sig att se att det kan finnas olika perspektiv inom en konflikt, samt lära sig 

argumentera och debattera för att finna lösningar på konflikter. Konflikter är dessutom 

ofta intressanta och engagerande för eleverna, och uppmuntrar eleverna till att göra 

personliga ställningstaganden. Dessutom får eleverna utveckla sina kunskaper genom 

att lära sig använda konfliktanalys som metod (Reinhardt 2015, s. 74-90).  

Genom att utifrån ett problembaserat angreppssätt först undersöka den 

teoretiska grunden bakom olika samhällsproblem för att sedan försöka konstruera 

lösningar på dessa får elever god kännedom om politikens innehåll tillsammans med 

möjligheter att utveckla sina problemlösande förmågor. Eleverna får också möjlighet att 

närmare undersöka problem som för dem känns intressanta och/eller viktiga (Reinhardt 

2015, s. 91-102) 

I ett klassrum där undervisningen bedrivs utifrån ett handlingsbaserat 

angreppssätt står elevernas intressen i fokus, och de får möjlighet att utifrån egna 

intressen söka för dem meningsfull kunskap, utforma uppgifter och söka svar på frågor 

på ett vis som passar och intresserar dem själva, t.ex. genom att skriva 

medborgarförslag, anordna demonstrationer eller sociala kampanjer etc. Detta är tänkt 

att stärka de förmågor som krävs för att eleverna senare ska klara av att aktivt delta i 

politik, demokrati och samhällslivet i stort. Angreppssättet ger även eleverna handfasta 

kunskaper i olika metoder för att agera och påverka politiskt i ett demokratiskt samhälle 

(Reinhardt 2015, s. 103-118).  

I arbetet med case kan läraren tillsammans med eleverna exempelvis 

formulera ett exempel på en politisk fråga eller ett scenario som eleverna får undersöka 

utifrån ett inifrånperspektiv såväl som från ett utifrånperspektiv. Tanken är att eleverna 

ska lära sig förstå hur politik fungerar på ett strukturerande och samhällsorganiserande 

vis och att se på olika skeenden ur flera perspektiv för att sedan formulera exempelvis 

ett politiskt beslut. För eleverna kan detta vara ett intressant angreppssätt eftersom de 

kan välja att närmare undersöka och iscensätta arbete med politiska frågor som berör 

eller intresserar dem själva (Reinhardt 2015, 119-130). 
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Utifrån ett framtidsbaserat angreppssätt får eleverna möjlighet att sätta sig in i problem 

och frågor som inte bara rör nuet utan vars konsekvenser får effekter på flera plan samt 

sträcker sig in i framtiden, såsom t.ex. frågor om hur vi kan utforma städer på ett vis 

som möter behovet av ökad livsmedelsproduktion och mer miljövänliga transportmedel, 

 etc. Tanken bakom det framtidsbaserade angreppssättet är att eleverna ska få en bredare 

förståelse för den politiska sfären och lära sig hur vi kan hantera såväl effekter som 

sidoeffekter av vårt sätt att leva. En fördel med detta angreppssätt är att eleverna kan 

lära sig genom exempelvis simulationsspel, workshops och fiktiva planeringar inför 

framtiden, vilket lägger till en lekfull dimension som tillsammans med elevernas eget 

intresse för sin framtid kan sporra dem att tänka vidare och planera inför framtiden på 

ett hållbart vis (Reinhardt 2015, s. 131-144). 

Utöver att det inom exempelvis samhällskunskapsämnet går att undervisa 

utifrån något av ovanstående angreppssätt menar Reinhardt att vi som personal på 

skolan också kan se till att arbetet inom verksamheten i stort drivs i demokratiska 

former. Några exempel på sådana typer av arbetsformer kan vara elev-/klassråd där 

eleverna får möta den representativa demokratin, deltagardemokratiska inslag i hela 

skolverksamheten (där de övas inför ett liv som deltagande, aktiva samhällsmedborgare) 

och medlingsarbete (där de får lära sig hantera konflikter) (Reinhardt 2015, s. 54-57). 

 

 

Metod & material 
Den undersökning som ligger till grund för denna uppsats är av kvalitativ natur, och har 

genomförts i form av fokuserade deltagande observationsstudier i klassrumsmiljö. Just 

observationsstudier är ganska vanligt förekommande vid studier av fenomen i skolmiljö, 

varför det förmodligen kan fungera väl som undersökningsmetod även i denna studie. 

Jag har valt att inta rollen som deltagande observatör istället för systematisk observatör 

eftersom undersökningens syfte och frågeställningar (som är förhållandevis öppna) gör 

att det förmodligen är svårt att veta på förhand exakt vad som kan komma att ske i 

klassrummet; det är ju t.ex. inte alls säkert att lektionen alls präglas av några 

elevdemokratiska moment, eller att dessa moment i de fall de finns inte ser ut som jag 

föreställt mig utifrån mina kunskaper från läsningen av tidigare forskning på området. I 

de fall frågorna är förhållandevis öppna brukar en deltagande observationsstudie lämpa 

sig bättre än en systematisk (Denscombe 2009, s. 274-281). 
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En fördel med den deltagande observationen jämfört med den systematiska är att 

forskaren får möjlighet att ta sig an undersökningen med öppet sinne; det är möjligt att 

låta situationen styra och rikta strålkastaren mot det som verkar relevant för studien, 

istället för att styras av på förhand fastställda ramar som riskerar att göra så att viktiga 

aspekter missas. Eftersom klassrumsmiljön ofta är ganska oplanerad är det en fördel att 

denna observationsmetod är flexibel till sin karaktär. Undersökningen utgår ju ej heller 

från någon i förväg bestämd hypotes, utan syftet med undersökningen är snarast att 

utifrån ett helhetsperspektiv se hur lärare tillämpar elevdemokrati för att se om det går 

att finna några skillnader i tillämpning beroende på elevernas program/kurs. Dock är det 

förstås svårt att gå in som observatör med ett blankt blad till sinne; för att alls veta vad 

som kan vara bra att observera för att säkerställa att “rätt” material samlas in behöver ju 

forskaren ha någon form av förkunskaper. Dessa förkunskaper redovisas i detta arbete i 

avsnitten för teori och tidigare forskning. Tanken är att mina förkunskaper grundade i 

studier av tidigare forskning ska ge mig en god förförståelse för olika former av 

demokrati, elevinflytande, skolans mål etc. så att jag inte riskerar att befinna mig i en 

observationssituation utan att förstå vad det är jag observerar. Utöver teoretiska 

förkunskaper har jag i rollerna som blivande lärare i samhällskunskap och som 

lärarvikarie iakttagit många lektioner, och har därför hyfsat god kännedom om ungefär 

hur en lektion i ämnet kan se ut. Kombinationen av tidigare erfarenheter och teoretiska 

kunskaper gör att det ändå är möjligt att gå in som deltagande observatör utan något fast 

schema att följa och ändå kunna observera sådant som är av faktisk relevans för studien 

via fokuserad observation (Denscombe 2009, s. 286).  

Några av den fokuserade deltagande observationens nackdelar har att göra 

med reliabilitet; det är svårt att genomföra en studie utan att på något vis störa den 

naturliga miljön, och vid observationsstudier blir det ibland särskilt svårt eftersom 

forskaren är direkt närvarande i den observerade situationen. Som forskare bör vi därför 

noggrant reflektera över och vara medvetna om vår roll som observatör och hur det kan 

påverka det sammanhang vi ämnar undersöka. Att närvara fysiskt kan ha inverkan på 

miljön eftersom människor förmodligen inte gärna beter sig helt som vanligt när de vet 

att någon ständigt följer dem med blicken. Har observatören dessutom med sig 

anteckningsblock eller ljudinspelningsutrustning blir pressen på deltagarna förmodligen 

ännu högre, varför det är lämpligt att i den mån det är möjligt hålla sådan utrustning 

borta från observationstillfället. Utöver dessa rent praktiska förhinder riskerar 

undersökningen också att påverkas av forskarens egna intressen, tidigare erfarenheter, 
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fördomar etc. som kan göra att blicken riktas åt vissa håll mer än andra och att vissa 

händelser antecknas ned medan andra glöms bort. Detta innebär förstås ett dilemma; 

eftersom forskaren ju gärna vill förhålla sig så objektiv som möjligt vore det 

fördelaktigt att anteckna på plats eller göra ljudinspelning, men samtidigt vill vi ju inte 

störa den naturliga miljön mer än nödvändigt (Denscombe 2009, s. 283-286). 

Observation som metod har dock vissa fördelar som satt i relation till 

denna studie verkar överväga nackdelarna. En fördel är att det är en metod som inte 

kräver särskilt mycket utrustning, utan forskaren själv utgör det huvudsakliga verktyget. 

Möjligheterna att undvika att störa den naturliga miljön är dessutom på vissa sätt bättre 

än för andra samhällsvetenskapliga metoder. Forskaren får exempelvis genom 

observation tillfälle att undersöka vad som händer i realiteten, istället för att som vid 

t.ex. intervju- eller enkätstudier förlita sig på informanters utsagor om händelser. Som 

deltagande observatör får forskaren dessutom möjlighet att nå djupa insikter i olika 

sociala processer och fenomen, samtidigt som det möjliggör förklarandet av komplexa 

processer på ett helhetligt vis. Eftersom ramarna för hur en deltagande observation 

genomförs går att forma efter behov är det också möjligt att som forskare uppleva en 

situation tillsammans med deltagarna, och i vissa fall går det också att ställa frågor (så 

länge dessa är noggrant utvalda för att inte störa den naturliga miljön) (Denscombe 

2009, s. 290-293).  

I de fall forskaren väljer att ställa frågor under observationen kan det göras 

på olika vis, t.ex. genom strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. 

Den vanligaste typen av intervju vid observationsstudier är den informella intervjun, där 

forskaren deltar under så naturliga premisser som möjligt för att vid behov ställa frågor 

på ett sätt som inte nämnvärt stör miljön. Här krävs av forskaren viss finess, både för att 

inte riskera att sabotera resultatet men också för att det inte på förhand går att veta vad 

som kommer att hända eller vad vi som forskare kan komma att behöva ställa frågor 

om. De informella intervjuer som görs under observationsstudier kan liknas vid en slags 

tyst intervju där forskaren aktivt lyssnar till vad som sägs under observationen. Om den 

eller de som observeras är tillfreds med situationen och observatörens närvaro vill 

informanter/deltagare ofta berätta saker om vad som händer utan att forskaren alls ställt 

några frågor, varför det är viktigt att som forskare lyssna aktivt för att kunna ta till sig 

den information som informatören/deltagaren vill dela. Att vara en aktiv lyssnare 

innebär också att forskaren lägger märke till vad som utelämnas ur konversationer och 

händelser, för att kunna ställa för studien relevanta frågor så att så lite som möjligt 
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missas. Tilläggas bör också att alla typer av intervjuer vid observationsstudier ska göras 

på ett vetenskapligt sätt, exempelvis genom att som forskare ha en klar idé om vad som 

står i fokus för undersökningen. De frågor som eventuellt kan behöva ställas ska tydligt 

kunna kopplas till undersökningens syfte och frågeställningar; det är alltså inte tal om 

några helt informella vardagssamtal (DeWalt & DeWalt 2002, s. 120-127). 

 

Avgränsning & urval 
För att uppnå god empirisk mättnad har jag haft som mål att undersöka minst sex olika 

lektionstillfällen, vilket också är det antal som slutligen observerats. Totalt har ett 

dussin lärare vid fem olika skolor (samtliga inom Kalmar län) tillfrågats om att delta, 

varav nio svarade jakande på förfrågan. Tre av dessa hade dock lektionsplaneringar som 

inte riktigt skulle fungera för undersökningens syfte. Exempelvis var en av lektionerna 

planerade som ett skriftligt provtillfälle, en annan lektion skulle hållas i en klass vid 

vuxenutbildningen vilket kanske skulle göra att den vore svår att jämföra med övriga 

lektioner, medan den tredje skulle vara en i stort sett frivillig provförberedande lektion 

där läraren var osäker på om några elever alls skulle dyka upp. För att försäkra mig om 

att kunna göra jämförelser mellan olika kurser i samhällskunskap har jag då jag sökt 

kontakt med olika lärare frågat vid vilka program och i vilka kurser de undervisar, för 

att få den grund som krävs för att kunna göra jämförelser mellan dessa. 

På grund av ovanstående skäl tillsammans med pressade tidsramar valde 

jag att avstå från att observera vid tre av de lektioner jag inbjöds till att observera, för att 

istället lägga mer fokus på djup vid undersökningen under de sex övriga 

lektionstillfällena. Detta påverkar förstås resultatets generaliserbarhet på så vis att 

studien främst får karaktären av ett nedslag i ett fenomen; den kan inte göra anspråk på 

att förklara något allmängiltigt och vi kan inte dra några för stora generella slutsatser ur 

resultatet. Däremot kan undersökningen bidra till en fördjupad förståelse för 

elevdemokrati och dess tillämpning, varför deltagarantalet inte spelar en lika central roll 

som t.ex. en enkätstudie eller en systematisk observationsstudie (Denscombe 2009, s. 

292-293). 

 

Praktiska aspekter 
För att störa den naturliga miljön i minsta möjliga mån har jag valt att placera mig i 

något av klassrummens hörn; på så vis gavs jag god överblick över vad som händer 
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samtidigt som jag syns så lite som möjligt. Jag har också valt att föra små 

minnesanteckningar under observationerna för att minska risken att minnet sviker. 

Egentligen rekommenderas inte antecknande under observationerna utan generellt är det 

fördelaktigt att anteckna efter själva observationen (Denscombe 2009, s. 283-286), men 

då lärarna är vana vid såväl gymnasieungdomar som lärarstudenter som auskulterar och 

antecknar är detta något som hör professionen till, varför det kan tyckas rimligt att anta 

att ytterligare en antecknande person inte borde göra varken till eller från. Dessutom 

görs antecknandet diskret i form av små notiser som renskrives i efterhand.  

För att besvara mina frågeställningar står lärarens ageranden och 

lektionens utformning i fokus. Vad enskilda elever säger eller gör uppmärksammas 

alltså inte närmare. Under observationerna fästs särskild vikt vid händelser som går att 

koppla till karaktäristika för de två demokratiteorier som presenterats i avsnittet för 

teoretisk grund. 

 

Etiska aspekter 
I denna studie genomförs observationerna inte dolt, utan min identitet som forskare och 

blivande lärare är känd av samtliga deltagare för att säkra att kravet på informerat 

samtycke uppfylls. Deltagande observation som metod kan annars innebära att vissa 

etiska dilemman uppstår, varför öppenhet kring min roll som forskare och lärarstudent 

fungerar som en kompromiss för att kringgå denna problematik. Ett följdproblem här är 

dock att den naturliga miljön riskerar att störas; om deltagande lärare vet exakt vad jag 

undersöker finns en risk att lektionerna anpassas utifrån detta, så för att försäkra mig om 

att läraren agerar så naturligt som möjligt har jag valt att inte på förhand berätta särskilt 

ingående om undersökningen mer än att den handlar om hur lektioner utformas 

beroende på vilket program/vilken kurs eleverna läser (yrkesprogram jämfört med 

studieförberedande program). En sådan formulering är det närmaste jag lyckats 

åstadkomma för att på ett rättvist sätt presentera min avsikt utan att avslöja så mycket 

att undersökningens resultat riskerar att förvanskas. Trots att detta tillvägagångssätt 

skulle kunna kritiseras för att inte vara det mest korrekta ur ett etiskt perspektiv går det 

att koppla tillbaka till forskningsetik; att försöka uppnå god resultatvaliditet genom att 

påverka resultatet så litet som möjligt är också en viktig forskningsetisk aspekt 

(Esaiasson m.fl. 2012). 
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Övriga förutsättningar för observationerna har delgivits samtliga deltagare; lärarna 

genom ett introducerande och informerande mail tillsammans med en förfrågan om att 

få komma och observera, och eleverna genom att jag fått möjlighet att presentera 

undersökningen vid lektionernas början. Jag har förklarat vad som är undersökningens 

syfte samt hur undersökningen går till (för att uppfylla informationskravet), att 

deltagarna när som helst får dra sig ur (samtyckeskravet), att alla deltagare ges full 

anonymitet med fingerade namn (konfidentialitetskravet) samt att inget material från 

lektionerna (t.ex. uppgiftsbeskrivningar) sparas eller delas vidare (nyttjandekravet) 

(Vetenskapsrådet, Codex: 7-12). 

 

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Undersökningen består av sex 

olika observationsundersökningar som gjorts vid sex unika lektionstillfällen med olika 

lärare. Först presenteras resultatet från varje observationstillfälle var och ett för sig, 

varefter dessa resultat slås samman och presenteras i form av en kort sammanfattning. 

 

Resultat från Observation 1 (180426) 
Denna observation gjordes under en lektion i kursen Samhällskunskap 1b för en klass 

vid teknikprogrammet, där eleverna läste sitt första år i gymnasieskolan. Klassens 

fördelning mellan könen var ganska jämn, men där fanns något fler pojkar än flickor. 

Lektionen var ungefär 90 minuter lång. Läraren kallas här Andrea (observera att namnet 

är fingerat). 

I början av lektionen fick eleverna kort sammanfatta vad deras nuvarande 

arbetsområde handlade om och vad som hänt under föregående lektion. Lektionen var 

enligt eleverna en del i ett arbetsområde där de i ämnena samhällskunskap och svenska 

hade i uppgift att skriva en essä. Uppgiften bestod i att eleverna själva utifrån eget 

intresse fått välja ett politiskt beslut att undersöka. De skulle besvara frågan om hur ett 

politiskt beslut fattas i Sverige, och hade fått förslag på att exempelvis utgå från någon 

existerande aktuell samhällsfråga som debatteras just nu, eller t.ex. formulera en egen 

fråga om något de själva ansåg var i behov av förändring. De skulle också utgå från 

flera olika perspektiv i sina undersökningar och redogöra för hur politikens olika nivåer 

(lokalt, nationellt och internationellt) påverkar hur beslut fattas och vilka konsekvenser 
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de kan få. Dagens lektion var den sista innan inlämningsdatum för 

examinationsuppgiften.  

Den examinerande slutuppgiften hade formen av en individuell 

inlämningsuppgift där eleverna examineras i både samhällskunskap och svenska. Denna 

uppgift hade läraren utformat, delvis i samråd med svenskläraren. Eleverna hade inte 

mycket förkunskaper i ämnet, utan tanken var att eleverna under arbetets gång skulle 

lära sig mer via egen undersökning. Inlämningsdatum hade bestämts efter att ha 

genomfört ett antal lektioner så att lärarna kunde uppskatta elevernas behov av lärarledd 

undervisning, samt efter diskussion med eleverna för att det skulle fungera även för 

dem. Några av klassens elever läste inte samma kurs i svenska som sina kamrater och 

hade därför fått uppgiften anpassad med bl.a. extra tid för att passa dem. 

Efter att lektionen introducerats delade Andrea ut kamratrespons som 

eleverna skrivit under en tidigare lektion. Hon hade också själv givit feedback till 

eleverna, i enlighet med deras önskemål. Efter att eleverna fått ta del av kamratrespons 

och feedback fick de börja arbeta självständigt för att skriva klart sina essäer. 

Medan eleverna arbetade gick Andrea runt i klassrummet för att svara på 

frågor och stämma av läget eftersom det var sista lektionen innan inlämningsdatum för 

uppgiften. Hon gick först fram till de elever som räckte upp handen eller på annat sätt 

påkallade hennes uppmärksamhet. Frågorna handlade mestadels om praktiska aspekter 

av arbetet, såsom exempelvis hur källhänvisning skulle göras, om de var tvungna att 

korta ned/förlänga sina texter o. dyl. Efter att ett antal elever ställt frågor om 

källhänvisning tog Andrea upp frågan i helklass för att försäkra sig om att alla hade koll 

på läget.  

Någon elev ville inleda sin essä med ett citat och undrade om det gick bra. 

Andrea svarade att de fick göra så om de ville, men att de förstås var tvungna att ange 

korrekta referenser. Efter att ha förklarat förutsättningarna ställde Andrea frågor till 

klassen om vad eleverna tänkte om svaret. Hon undrade t.ex. om det var någon som 

undrade något mer, om instruktionerna var tillräckligt tydliga eller om något behövde 

förtydligas, samt vad eleverna tyckte om att behöva källhänvisa. Eleverna verkade 

tillfreds med hennes första svar om källhänvisning och frågade inget ytterligare. En elev 

sade högt att det inte var några problem att källhänvisa, varefter eleverna fortsatte med 

sina arbeten. 

Medan eleverna arbetade började Andrea höra sig för bland samtliga 

elever om deras arbeten (hur de låg till tidsmässigt, om de stött på några 
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hinder/svårigheter, vad de hittat som var särskilt intressant etc.). Eftersom eleverna 

verkade ha fått styra ganska mycket över sitt eget arbete var de på lite olika platser i 

sina arbeten, och därmed i behov av olika mängd och typ av hjälp. Bland annat fick 

Andrea en fråga från en elev som ville ha en lite speciell twist på sitt arbete, vilket 

gjorde att det inte helt passade in i arbetets ramar. Andrea pratade en stund med eleven 

och försökte förstå hur eleven hade tänkt sig att arbetet skulle se ut, och efter en 

diskussion kom de fram till att elevens eget angreppssätt skulle kunna fungera men att 

ramarna för uppgiften kanske behövde tänjas lite på. Det verkade inte vara något 

problem för Andrea, så länge eleven ändå uppnådde målen med uppgiften. 

Hon frågade en liten grupp elever om kamratrespons; om de använt 

responsen de fått, vad klasskamraten hade skrivit, och hur de om de använt responsen 

hade gjort för att anpassa sitt arbete utifrån det. Hon frågade också om de tyckte att 

kamratrespons varit användbart för dem och hur det kändes att arbeta med det. En elev 

utbrast glatt att kamratrespons var jätteroligt att arbeta med och att hen gärna ville ha 

fler inslag av kamratrespons i undervisningen. Klasskamraterna som satt i närheten 

instämde, varpå Andrea med ett stort leende svarade eleverna att de för hennes del 

väldigt gärna fick arbeta mer med kamratrespons i framtiden.  

Efter att ha fått positiv respons på sin fråga om kamratrespons i den lilla 

gruppen tog Andrea upp frågan i helklass. Ingen elev sade något negativt alls om 

kamratrespons utan samtliga verkade vilja arbeta mer med det (en stor del elever bad 

rakt ut om att få arbeta mer med det medan de andra nickade instämmande). Andrea 

svarade eleverna att de eftersom de var positivt inställda till kamratrespons skulle få 

jobba mer med det, och att hon skulle försöka föra in det ännu mer i undervisningen för 

att möta deras önskemål. 

Under den sista delen av lektionen fortsatte eleverna med sina arbeten, och 

Andrea avrundade lektionen med att förklara hur inlämningen skulle göras. Alla 

instruktioner fanns tillgängliga för eleverna via deras digitala lärplattform, men Andrea 

ville ändå gå igenom instruktionerna muntligen en sista gång så att eleverna skulle få en 

chans att ställa frågor om något var oklart. Inga direkta frågor uppstod utan eleverna 

verkade förstå hur de skulle göra, varefter lektionen avslutades. 

Sammanfattningsvis verkade det som att eleverna fick arbeta väldigt fritt. 

De fick ta sig an examinationsuppgiften på sina egna vis, och deras eget intresse fick 

styra deras kunskapsinhämtning (de fick exempelvis självständigt leta reda på och välja 

ett politiskt beslut att undersöka närmare). Efter att ha diskuterat frågor om tidsramar 
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etc. samt efter att Andrea sett vilka behov eleverna hade av förberedande lektioner hade 

de också fått påverka hur mycket tid som skulle ägnas åt dessa lektioner respektive 

skrivandet av examinationsuppgiften. Uppgiftens utformning i övrigt verkade eleverna 

inte råda särskilt mycket över utan exempelvis examinationsform var bestämd av 

Andrea tillsammans med svenskläraren. Å andra sidan valde Andrea att låta eleverna 

tolka uppgiften lite friare ändå, t.ex. genom att ta sig an uppgiften med ett eget 

angreppssätt. Hon intresserade sig också mycket för elevernas upplevelser av uppgiften 

och övriga moment under lektionen, såsom exempelvis arbetet med kamratrespons. 

 

Resultat från Observation 2 (180504) 
Denna observation gjordes under en lektion i kursen Samhällskunskap 2 för en klass vid 

det naturvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig inriktning, där eleverna 

läste sitt andra år i gymnasieskolan. Klassens fördelning mellan könen var jämn. 

Lektionen var ungefär 60 minuter lång. Läraren kallas här Ulrika (observera att namnet 

är fingerat). 

Lektionen som observerades vid detta tillfälle utgjorde en del i ett 

arbetsområde som genomfördes i samarbete med en geografilärare. Under 

arbetsområdet hade eleverna fått lära sig om olika teorier kopplade till både geografi 

och samhällsvetenskap såsom exempelvis hur städer kan utformas och byggas upp, hur 

demokrati skapas och fungerar, om ekonomi, om social hållbarhet och hållbar 

utveckling osv. Arbetsområdet skulle mynna ut i att eleverna fick “bygga” upp en 

verklig stad genom att med hjälp av sina kunskaper för att förbättra förutsättningarna i 

staden och fördubbla invånarantalet.  

Lektionen började med att Ulrika tog närvaro, varefter hon muntligen gick 

igenom och sammanfattade föregående lektionstillfälle. Hon sade till klassen att hon 

tyckte att de allra flesta jobbade väldigt bra under den lektionen, men att det uppkommit 

en del frågor som de då hade fått reda ut. En del av den föregående lektionen hade 

ägnats åt att reda ut dessa frågetecken varefter Ulrika tyckte att det kändes bättre, men 

nu ville hon försäkra sig om att eleverna kände likadant. Alla verkade instämma (de 

flesta nickade).  

Hon talade också en del om arbetets utformning och hur de kunde tänka 

kring examinationsform. Eleverna hade vid arbetsområdets början fått ett häfte med 

instruktioner för arbetet (som också fanns tillgängligt via deras digitala lärplattform), 
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och däri stod bland annat några förslag på examinationsformer. Ulrika poängterade att 

dessa förslag var just förslag, och att eleverna gärna fick komma med egna idéer för att 

redovisa sina arbeten på det sätt som passade dem själva bäst utifrån exempelvis 

personligt intresse eller särskilda färdigheter. Därefter frågade hon klassen hur många 

som hade en färdig plan för hur de ville redovisa sina arbeten, och hur många som inte 

hade bestämt något alls. Några räckte upp handen när hon frågade vilka som inte hade 

bestämt sig, varpå hon sade att de fick fria tyglar att göra klart arbetet i den ordning de 

ville (exempelvis om de ville göra klart arbetet först och bestämma sig för en 

redovisningsform senare, och vice versa). Hon frågade därefter om eleverna hade något 

mer de ville ta upp eller om de ville arbeta vidare. Eleverna valde att arbeta vidare, 

varvid Ulrika frågade om någon ville ha hjälp direkt. Några få elever räckte upp handen. 

Eleverna fick börja arbeta och Ulrika rörde sig runt bland eleverna för att 

hjälpa dem att komma igång. Frågorna var av väldigt varierande art, förmodligen 

eftersom eleverna fått utforma mycket av arbetet själva så att de befann sig på olika 

punkter i arbetet och arbetade med olika saker utifrån olika perspektiv. De arbetade 

mestadels självständigt men Ulrika rörde sig runt bland eleverna för att hjälpa eleverna 

utifrån önskemål. Hon verkade ha läst in sig på hur eleverna låg till och kunde därför 

samtidigt gå runt och diskutera och ställa frågor till de elever som inte bett om hjälp. 

Hon visade på så vis intressen för alla elevers arbeten. I några fall frågade elever sådant 

som berörde geografikursen snarare än samhällskunskapskursen. Då åtog sig Ulrika att 

sköta kontakten med geografiläraren så att eleverna skulle kunna fokusera på sina 

arbeten. 

Hela lektionen präglades av att eleverna fick stort eget handlingsutrymme, 

fick ta stort eget ansvar för sina studier och att de fick utforma mycket av arbetet utifrån 

sina egna preferenser. Eleverna hade t.ex. själva fått välja vilka städer de ville 

undersöka närmare, samtidigt som de helt fritt fick välja redovisningsform. Under 

arbetets gång hade de gjort gruppövningar för att inhämta de kunskaper som krävdes för 

att senare skulle kunna göra den individuella slutliga examinationsuppgiften. Under 

grupparbetena hade eleverna fritt fått bestämma över tid och tillvägagångsätt (lärarna 

hade inte lagt sig i vem som gjorde vad eller hur mycket tid som lades vid olika 

moment). Gruppövningarna examinerades inte utan redovisades bara kort i helklass vid 

slutet av lektionerna för att alla skulle få ta del av kunskapen. Stora delar av 

grupparbetesövningarna bestod av diskussioner och reflektionsmoment där de fick 

arbeta gemensamt för att komma fram till egna slutsatser som skulle vara dem till hjälp 
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när de skulle lösa slutuppgiften. Att slutuppgiften skulle göras individuellt var också i 

enlighet med elevernas önskemål, då de tidigare uttryckt att de inte velat bli bedömda 

utifrån prestationer i grupp. 

 

Resultat från Observation 3 (180507) 
Denna observation gjordes under en lektion i kursen Samhällskunskap 1a1 för en klass 

vid bygg- och anläggningsprogrammet, där eleverna läste sitt sista år i gymnasieskolan. 

Klassen bestod till övervägande del av pojkar, och lektionen var ungefär 90 minuter 

lång. Läraren kallas här Emil (observera att namnet är fingerat). 

Emil började med att introducera lektionen. Lektionen var en 

förberedelselektion inför ett examinerande seminarium om ekonomi (främst 

privatekonomi). Eleverna skulle få i uppgift att lösa ett case där en fiktiv person hamnat 

i ekonomiskt trubbel. Eleverna skulle utifrån sina kunskaper om ekonomi agera 

rådgivare för att hjälpa personen lösa sina problem. Emil sade att de haft flera muntliga 

examinationer tidigare och att de visste hur det brukar fungera, vilket eleverna instämde 

i. Att få examineras muntligt var något de själva bett om. Därefter berättade Emil lite 

om vad lektionen skulle innehålla, och kopplade det till elevernas verklighet och varför 

arbetsområdet var relevant för dem genom att t.ex. prata om hur deras egen ekonomi 

hänger samman med samhällets ekonomi. 

Efter lektionsintroduktionen tittade de gemensamt på de senaste nyheterna 

(det var något de enligt Emil gjorde i början av varje lektion). Efter att ha sett klippet 

pratade eleverna fritt och i helklass om det som sagts i klippet. Emil lät eleverna prata 

om det de tyckte var intressant, och när de verkade nöjda gick han vidare i lektionen och 

berättade att de under denna lektion skulle få tid att studera och förbereda sig inför den 

kommande examinationen.  

Innan eleverna självständigt fick arbeta med att inhämta kunskap gick 

Emil igenom några begrepp som stod med i den instruktion han givit eleverna (som de 

fick ta del av i såväl pappersformat som digitalt). Det hade gått några lektionstillfällen 

sedan de sågs senast varför vissa begrepp hade fallit lite i glömska och definitionerna 

behövde grävas fram ur minnet. Han frågade eleverna om de kunde definiera begreppen, 

så att alla i klassen fick möjlighet att bidra till kunskapsbildningen. De elever som 

svarade pratade rakt ut utan att räcka upp händerna, men det var på ett lugnt och sansat 

vis och det hela liknade till mångt och mycket en dialog mellan alla i klassrummet.  
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Efter att de gemensamt diskuterat och gått igenom begreppen påminde Emil om att 

instruktionerna och material från deras tidigare lektioner fanns tillgängliga via Google 

Classroom (som var deras digitala lärplattform). Han delade dock ändå ut papper till alla 

för att alla skulle kunna ta del av instruktionerna på det sätt som passade dem bäst, och 

för att de som glömt sina datorer hemma (det verkade vara några stycken) skulle kunna 

delta ändå. Han informerade också om att det under nästkommande vecka inte skulle 

hållas några lektioner utan att de då självständigt skulle få ägna tid åt att utifrån 

instruktionerna och instuderingsfrågor förbereda sig för examinationen som skulle ske i 

seminarieform. Eleverna fick sedan tid att läsa igenom instruktionerna, och efter att de 

läst färdigt berättade Emil att han förstås skulle finnas tillgänglig för dem via 

exempelvis e-post eller telefon även om han inte skulle vara på plats rent fysiskt.  

Efter att ha försäkrat sig om att eleverna förstått instruktionerna initierade 

Emil en rast. Eleverna fick göra som de ville under rasten, och eleverna hade sedan 

tidigare gemensamt beslutat om att rasten skulle vara tio minuter lång så att de skulle 

hinna gå iväg för att köpa fika, och att de i utbyte mot längre rast skulle stanna litet 

längre på lektionen än vad de annars skulle ha gjort.  

När eleverna kom tillbaka efter rasten berättade Emil att det material de 

skulle behöva fanns i deras digitala lärobok (Digilär), och att de själva fick välja hur de 

ville tillgodogöra sig kunskapen (t.ex. genom att lyssna, läsa, diskutera etc.). Sedan 

berättade han lite om hur bedömningen på hela kursen skulle göras. I slutet av terminen 

skulle eleverna få möjlighet att komplettera både för att nå högre betyg (ifall de låg och 

vägde mellan två betyg) samt komplettera ifall de hade några rester. Om någon skulle 

visa sig vara helt färdig och nöjd med sitt betyg skulle de få möjlighet att under 

lektionstid göra klart sådant de hade kvar i andra ämnen. 

Därefter påbörjade Emil en gemensam genomgång av det 

samhällsekonomiska begreppet. Eleverna fick bidra till kunskapen genom att utifrån 

sina förkunskaper förklara olika begrepp som stod angivna i en modell som visades på 

tavlan. Emil ställde frågor om de olika delarna i det samhällsekonomiska kretsloppet 

och eleverna svarade fritt, likt den tidigare helklassdialogen om olika ekonomiska 

begrepp. Eleverna ställer några frågor om sådant som berör dem själva, t.ex. om 

kollektivtrafiken (många av dem åkte buss till skolan) är statlig och vad som styr 

priserna på bussbiljetter osv. Emil lät till stor del eleverna styra innehållet i samtalet. 

Slutligen fick eleverna tid åt självständigt arbete med att läsa och 

förbereda sig inför den muntliga examinationen. De fick direktiv från Emil om att 
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anteckna i ett dokument i den digitala lärplattformen, som Emil skulle kunna se. Han 

bad dem också att fundera över förhållanden mellan olika aktörer i det 

samhällsekonomiska kretsloppet medan de läste, och att svara på instuderingsfrågorna 

som fanns tillgängliga digitalt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Emil styrde en ganska stor del av 

lektionens utformning, men att diskussionsinnehållet i större utsträckning styrdes av 

eleverna. Exempelvis start- och sluttid för lektionen och för rasten hade diskuterats i 

klassen och beslutats om gemensamt. Eleverna hade också fått påverka vilken 

examinationsform som skulle gälla. Lektionens upplägg var tydligt, och det uppstod 

inga frågor kring det utan eleverna verkade mest följa på förhand överenskomna rutiner. 

Instuderingsmomentet var ganska fritt till karaktären eftersom eleverna fick planera och 

genomföra instuderingen utifrån eget intresse och behov. Dock ville Emil att de skulle 

anteckna, och uppmuntrade dem att ta hjälp av den digitala läroboken för att besvara 

instuderingsfrågorna (men det verkade vara ett förslag snarare än en uppmaning).  

 

Resultat från Observation 4 (180509) 
Denna observation gjordes under en lektion i kursen Samhällskunskap 1a2 för en klass 

vid barn- och fritidsprogrammet, där eleverna läste sitt andra år i gymnasieskolan. 

Klassen verkade bestå av något fler flickor än pojkar, och lektionen var ungefär 45 

minuter lång. Läraren kallas här Monica (observera att namnet är fingerat). 

Lektionen började med att ta närvaro och presentera lektionens upplägg. 

Klassen hade under en tid ägnat sig åt ett arbetsområde där de undersökte olika 

välfärdssystem och politik. De hade bland annat gått igenom några olika 

välfärdssystem, jämfört välfärdssystem i olika länder samt lärt sig om hur exempelvis 

partiledardebatter fungerar (t.ex. vilka roller som finns under en sådan debatt). Denna 

lektion skulle ägnas åt att gå igenom och i grupp närmare undersöka några olika 

valfrågor. Eleverna hade under en tidigare lektion fått rösta om vilka valfrågor de tyckte 

var mest intressanta, och läraren hade utifrån denna omröstning ställt samman en lista 

över valfrågor de gemensamt skulle fördjupa sig i. Tanken var från början att de skulle 

fördjupa sig i fem olika valfrågor, men då eleverna hade visat ganska stort intresse för 

ytterligare en valfråga hade hon lagt till en sjätte. Eleverna hade tidigare önskat att få 

examinera arbetsområdet genom att ha en debatt, men Monica var lite osäker på om en 

renodlad debatt skulle fungera med tanke på vilka kunskapskrav de hade kvar att testa. 
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Däremot menade hon att det var fullt möjligt att anpassa examinationen så att den 

åtminstone skulle få formen av en argumenterande diskussion. 

Under dagens lektion skulle eleverna arbeta i grupper för att se var olika 

partier står i olika valfrågor. De fick själva välja hur grupperna skulle se ut, men vilket 

parti som skulle undersökas av respektive grupp drog de lott om. Eleverna bidrog till 

lektionsinnehållet utan styrning (de blev inte varken ombedda att komma med förslag 

eller tystade när de så gjorde) och gav t.ex. förslag på hur de skulle arbeta för att lösa 

uppgiften. Vissa elever hördes ofta mer än andra, men över lag var strukturen ganska 

samtalsliknande. 

När eleverna verkade nöjda efter att ha diskuterat lektionen presenterade 

Monica uppgiften närmare. De skulle få börja med att undersöka de två valfrågor som 

fått flest röster under omröstningen, nämligen migration/integration och jämlikhet. 

Några elever avbröt Monica under presentationen för att fråga om de inte kunde få ha en 

debatt som examination. Monica försökte styra om samtalet tillbaka till presentationen 

av uppgiften genom att säga att de skulle gå närmare in på detaljfrågor kring 

examinationen litet senare, men att hon uppskattade och tyckte om elevernas förslag. 

Hon fortsatte berätta lite om partiledardebatten som varit (i nära anslutning 

till observationstillfället), och frågade eleverna om det vore okej för dem att titta på ett 

urklipp från den (som handlade om migration/integration). Eleverna svarade ja, varefter 

de tillsammans såg klippet i helklass. Efter klippet förklarade Monica att de i sina 

grupper skulle undersöka och sammanfatta det centrala i partiernas politik kring 

valfrågan, med hjälp av information från partiernas egna hemsidor. Hon hade på 

förhand förberett ett gemensamt dokument i Google Classroom (som var deras digitala 

lärplattform) där de tillsammans kunde sammanställa den information de kom att hitta 

under lektionen. 

När eleverna sedan skulle börja arbeta i sina grupper togs frågan om 

examinationsform återigen upp av en elev. Då valde Monica att bemöta eleven, och lade 

ganska mycket tid på att förklara ungefär hur hon tänkt sig att diskussionen/debatten 

skulle se ut och varför. Hon lägger till att de skulle bestämma exakt hur den kommer att 

se ut senare, men att den helt klart kommer att ha formen av en diskussion. Efter detta 

svar verkade eleven mer nöjd och Monica kunde börja hjälpa de andra grupperna att 

komma igång. 

Några elever ville gå ut ur klassrummet för att arbeta, vilket Monica 

godkände. Det enda hon ville veta var ungefär var eleverna hade tänkt sitta, så att hon 



  

 

28 

 

skulle kunna gå till dem för att hjälpa till vid behov. I övrigt lät hon eleverna styra fritt 

över placering, vem i gruppen som skulle göra vad o. dyl.  

När eleverna verkade ha kommit igång bra med arbetet gick Monica iväg 

till ett grupprum där några elever satt för att arbeta med en tidigare uppgift de inte 

hunnit färdigt med. Detta hade inte eleverna valt själva, utan Monica hade bett eleverna 

komma dit och göra färdigt det föregående arbetsområdet för att hon skulle kunna göra 

en rättvis bedömning. Uppgiften handlade om att jämföra välfärdssystem i olika länder, 

och eleverna hade själva fått välja vilket land utöver Sverige som de ville undersöka och 

jämföra med. Under arbetet i grupprummet fick eleverna hjälp utifrån sina behov och 

önskemål, och en elev som verkade ha god kunskap om det digitala fick möjlighet att 

redovisa sina kunskaper när hen gav råd och tips åt sina kamrater. När eleverna verkade 

nöjda begav sig Monica tillbaka till klassrummet för att se hur arbetet gick för resten av 

klassen.  

När hon kom tillbaka till klassrummet avrundade hon arbetet och 

förtydligade instruktionerna för hur de skulle föra in sina anteckningar i det 

gemensamma dokumentet i Google Classroom. Hon frågade eleverna om de kände sig 

nöjda med lektionen eller om de hade några frågor, och när eleverna svarade att de var 

nöjda avslutade hon lektionen. 

På det stora hela verkade det som att eleverna fick ganska stora 

möjligheter att arbeta självständigt. Monica lade sig inte i vem i grupperna som gjorde 

vad, hur lång tid de skulle lägga på att undersöka olika frågor, var de skulle sitta etc. 

Däremot var ramarna för arbetet ganska fasta, och Monica hade innan lektionen bestämt 

vad lektionen skulle handla om och hur de skulle arbeta med det (att de skulle se ett 

klipp, söka information på partiernas hemsidor samt skriva i Google Classroom). 

Eleverna hade dock fått rösta om innehållet, samtidigt som deras intresse fick styra i 

vilken ände de påbörjade arbetet. Vad gäller examinationsform fick elevernas önskemål 

också styra, då Monica i den mån det var möjligt ville anpassa examinationen för att 

den skulle ha formen av en slags argumenterande diskussion (vilket eleverna önskat). 

 

Resultat från Observation 5 (180514) 
Denna observation gjordes vid en lektion för en klass som läste kurserna 

Samhällskunskap 2 och Geografi 1 parallellt (med samma undervisande lärare i båda 

kurserna). Klassen gick sitt andra år vid det samhällsvetenskapliga programmet med 
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samhällsvetenskaplig inriktning, och verkade bestå av ganska lika delar pojkar 

respektive flickor. Lektionen var ca 80 minuter lång, och läraren kallas här för Jonas 

(observera att namnet är fingerat). 

Innan lektionens början förklarade Jonas att eleverna hade goda 

förkunskaper och att de därför kände till de begrepp som skulle tas upp under lektionen. 

Eleverna skulle därför inte att behöva fokusera särskilt mycket på att anteckna och 

definiera själva begreppen, utan dagens lektion skulle snarare handla om lite större 

fenomen. Lektionen var en förberedande lektion inför ett prov. Arbetsområdet var 

globalisering, och lektionen handlade om orsaker till samt effekter och konsekvenser av 

fenomenet. 

Jonas började lektionen med att ledigt prata om det svenska samhället förr 

jämfört med nu. Han förklarade hur människor förr levde i ett bondesamhälle där 

föräldrarnas lott i livet ärvdes av deras barn, medan vi numera lever i ett tjänstesamhälle 

där fokus snarare ligger på att fritt och självständigt välja någon sysselsättning som 

känns meningsfull och passande för ens personlighet osv. Han menade att vi idag har 

mycket mer att välja på, och sade att en möjlig karriärväg idag skulle kunna vara att bli 

en så kallad ”influencer”. Jonas frågade eleverna om någon kunde hjälpa honom att 

definiera begreppet ”influencer”, och några stycken hjälptes åt så att de kom fram till en 

gemensam definition. Därefter bad Jonas eleverna att diskutera och fundera kring hur de 

skulle ha förklarat detta begrepp/yrke för exempelvis drängen Alfred (från Astrid 

Lindgrens sagor om Emil i Lönneberga). Eleverna fick därefter fritt diskutera med sin 

bänkkamrat. 

Under tiden som eleverna diskuterade höll sig Jonas framme i 

klassrummet utan att störa eleverna eller blanda sig i deras diskussioner. När eleverna 

hade diskuterat i några minuter avbröt Jonas för att flytta över diskussionen till helklass, 

där eleverna fick berätta vad de kommit fram till. Eleverna gav sina svar, och läraren 

kompletterade med att själv muntligen reflektera inför klassen kring svårigheten med att 

förklara begrepp från kontexter som är vitt skilda ens egen. Han menade att en 

”influencer” förmodligen skulle kunna liknas vid en dåtida präst, men att det i övrigt 

vore svårt att hitta något riktigt motsvarande.  

Lektionen fortsatte på ett liknande vis, där Jonas berättade och pratade fritt 

och skämtsamt om olika fenomen, som eleverna fick diskutera tillsammans. När 

eleverna fick möjlighet att diskutera kulturell globalisering gav eleverna många förslag 

ur sina egna liv. Till exempel var det någon elev som tyckte om turkiska TV-draman, 
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någon tyckte om spansk musik och en annan tyckte om att titta på japansk anime 

(tecknade serier). Jonas bekräftade här eleverna och relaterade sina egna reflektioner 

kring kulturell globalisering till elevernas intressen. Väldigt ofta fick eleverna fundera 

själva för att koppla lektionsinnehållet till sina egna erfarenheter och intressen. 

Dessutom använde Jonas ofta personliga historier och anekdoter för att förtydliga sina 

poänger, och relaterade även sina egna upplevelser till sådant eleverna berättade om. 

Hela första halvan av lektionen hade på så vis karaktären av ett slags gemensamt samtal 

eleverna emellan, och mellan lärare och elever. 

Under tiden Jonas berättade om något samt medan eleverna diskuterade 

med varandra fick eleverna använda sina datorer helt fritt. Jonas lade sig inte i hur 

eleverna använde sina datorer alls, utan eleverna satt ofta och sökte information om 

olika begrepp, teorier, händelser etc. som nämndes, och antecknade ned sådant som 

diskuterades.  

När ungefär halva lektionen hade gått fick eleverna frågan av Jonas om de 

ville ha en kort paus för att sträcka på benen, ordna fika el. dyl. Eleverna fick bestämma 

hur lång pausen skulle vara, och de flesta verkade tycka att några minuter skulle räcka. 

Några av eleverna gick ut ur klassrummet medan andra sitter kvar och samtalar eller gör 

något i sina datorer. Jonas fanns hela tiden kvar i klassrummet och pratade med några av 

de elever som väntade kvar.  

Efter rasten återupptogs lektionen, och den fortsatte på ett liknande vis 

som tidigare, dvs. att de mer eller mindre samtalade sig fram till reflektioner och 

kunskap, även om Jonas nu hade tagit fram en presentation som visades på tavlan. 

Lektionens senare hälft handlade om globaliseringens effekter, orsaker och 

konsekvenser, och eleverna fick möjlighet att reflektera kring olika fördelar som 

globaliseringen fört med sig men också olika negativa effekter som kan ses. De fick 

också möjlighet att fundera kring eventuella problem inför framtiden, och hur dessa 

problem skulle kunna lösas.  

Totalt sett hade lektionen till mångt och mycket karaktären av ett slags 

gemensamt samtal, där läraren mest verkade fungera som en slags moderator som 

samlade in den gemensamt ackumulerade kunskapen och såg till att samtalet (genom att 

t.ex. ställa följdfrågor) fördes vidare och att alla fick vara delaktiga. Eleverna fick fritt 

prata om de frågor som uppkom under lektionen, och ganska ofta kunde de ställa frågor 

rakt ut eller berätta om sina upplevelser utan att läraren behövde reglera genom 

exempelvis turtagning. Eleverna fick också använda sina datorer helt fritt under tiden. 
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På det stora hela verkar det alltså som att eleverna fick styra en ganska stor del av 

diskussionsinnehållet, och de fick möjlighet att använda digitala hjälpmedel på det vis 

de själva önskade. Dock styrde Jonas en del över tiden i övrigt (vid något tillfälle fick 

han t.ex. avbryta en diskussion för att komma vidare, och han fick ta det slutgiltiga 

beslutet kring hur lång rasten skulle vara), men eleverna uttryckte inte heller något 

missnöje med detta utan de verkade bekanta med och vana vid att ha den här typen av 

lektion. 

 

Resultat från Observation 6 (180521) 
Den sjätte (och därmed sista) observationen gjordes under en lektion för en klass som 

läste kursen Samhällskunskap 1b, och gick sitt andra år vid det samhällsvetenskapliga 

programmet med samhällsvetenskaplig inriktning Klassen bestod av ganska jämn andel 

flickor respektive pojkar. Lektionen var ca 75 minuter lång, och läraren kallas här för 

Leif (observera att namnet är fingerat). 

Varje lektion i samhällskunskap brukade börja med visning av dagens 

nyheter, vilket så även var fallet för denna lektion. Leif tittade på nyhetsklippet 

tillsammans med eleverna, för att sedan runda av momentet med en helklassdiskussion. 

Leif frågade eleverna vilken nyhet de själva tyckte var viktigast, och lät eleverna 

fundera en stund. En elev svarade rakt ut (utan att behöva bli tilldelad ordet) att en nyhet 

om valet i Venezuela kändes viktigt, och att det verkade vara ett problematiskt val p.g.a. 

lågt valdeltagande. Läraren ställde flera följdfrågor till eleven för att samtalet skulle 

fortlöpa, och i de fall eleven inte kunde svara berättade Leif själv vad han visste. Han 

ställde också frågor till resten av klassen, som hjälpte till för att tillsammans besvara 

frågorna och reflektera över innehållet i nyhetsklippet. Frågan som först handlade om 

valdeltagandet vid Venezuelas senaste val kom till slut att handla om svensk ekonomi 

och vilken effekt inflation kan ha på ett samhälles ekonomi. Eleverna fortsatte ställa 

frågor och berätta om andra inslag i nyhetsklippet, varför samtalet fick en ganska 

flytande form där klassen gemensamt reflekterade kring innehållet i klippet och 

kopplade det vidare till tidigare kunskaper om olika samhällsfenomen.  

När eleverna sade sig vara nöjda med genomgången av dagens nyheter 

fortsatte Leif lektionen med att introducera ett nytt arbetsområde som skulle markera 

slutet på kursen. Samtliga kunskapskrav hade redan behandlats under kursens gång, så 

eleverna hade enligt Leif goda förutsättningar att klara av slutuppgiften. Elevernas 
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tidigare kunskaper från kursen skulle nu användas för att knyta ihop säcken; de skulle 

nu få skriva en rapport i vilken de skulle jämföra efterlevnaden av mänskliga rättigheter 

och demokrati i två olika EU-länder. Leif frågade eleverna om de skrivit rapport i något 

annat ämne, vilket eleverna sade att de inte hade. Leif svarade att han skulle fundera 

över hur de bäst skulle ta sig an uppgiften utifrån dessa förutsättningar, och öppnade 

sedan upp ett informationsblad med instruktioner för uppgiften på skärmen. 

Klassen gick sedan tillsammans igenom instruktionerna, och Leif 

förklarade bland annat vad en rapport är och hur den bör vara uppbyggd. Han berättade 

också att de i årskurs tre skulle få skriva ett gymnasiearbete i form av en rapport, varför 

detta blev ett gyllene tillfälle för dem att öva inför det. Rapportens syfte skulle vara att 

jämföra hur väl två olika EU-länder (eleverna fick välja själva) efterlever mänskliga 

rättigheter, samt undersöka och jämföra vilken demokratisk standard de valda länderna 

höll. För att kunna lösa uppgiften skulle eleverna använda flera olika källor, och Leif 

hade skrivit upp några förslag i uppgiftsinstruktionen. Utöver olika elektroniska källor 

berättade han att eleverna givetvis även fick använda honom, varandra, tidigare 

kunskaper från kursen och tidigare elevexemplar från uppgiften för att samla in den 

information som behövdes för att lösa uppgiften.  

I uppgiften hade Leif även skrivit ned två förslag angående 

inlämningsdatum. Eleverna skulle få välja att antingen lämna in uppgiften under den 

sista lektionen för terminen, och i sådana fall skulle de få bedömning och feedback 

digitalt, eftersom det då inte skulle finnas några fler lektionstillfällen för att kunna gå 

igenom det muntligen. Det andra alternativet löd att eleverna skulle få lämna in 

uppgiften ett lektionstillfälle tidigare, och att de då skulle få möjlighet att få feedback 

och bedömning muntligen under lektionstid. Här berättade läraren att eleverna själva 

fick välja vilket alternativ de föredrog, men han poängterade att det kunde vara klokt att 

välja det första för att få så mycket tid till uppgiften som möjligt. Läraren krävde inga 

direkta svar från eleverna utan tillät dem fundera för att komma fram till hur de ville 

göra vid ett senare tillfälle. 

Eleverna verkade inte ha några invändningar, utan nickade mest varvid 

Leif fortsatte genomgången genom att berätta om kunskapskrav, olika delar i rapporten 

etc. Under genomgången av rapportens olika delar fick eleverna möjlighet att hjälpa till 

med att förklara hur rapporten skulle vara uppbyggd, t.ex. genom att ge förslag på hur 

ett resultat kunde presenteras, vilka teoretiska modeller som kunde användas osv.  
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Efter att ha gått igenom allt frågade Leif eleverna om de tyckte att uppgiften kändes 

rimlig och förståelig. Eleverna svarade ingenting utan några nickade bara, varvid Leif 

började fråga eleverna en och en hur de kände för uppgiften. De flesta verkade tycka att 

allt lät bra, varför Leif gick vidare med att berätta hur de kunde strukturera upp sitt 

arbete för att hinna göra färdigt uppgiften. Därefter fick de möjlighet att arbeta 

självständigt för att börja söka information, ladda ned rapportmallar och tidigare 

elevexemplar etc.  

Under tiden eleverna arbetade hade Leif bedömningssamtal om en tidigare 

uppgift med ungefär hälften av klassens elever. Innan han gick ut ur klassrummet 

berättade han att de haft en uppgift där de själva fått välja examinationsform, och att de 

som valt att ha ett skriftligt prov nu hade möjlighet att få gå igenom sina prov och få ta 

del av bedömningen. De som valt att examineras på annat vis skulle däremot behöva 

vänta till nästnästa lektionstillfälle för att få ta del av bedömningarna av deras arbeten, 

eftersom inlämningen för dessa varit så sent som dagen innan dagens lektion.  

Efter bedömningssamtalen kom Leif tillbaka till klassrummet, och tog sig 

tid för att prata en stund med varje elev om arbetet utifrån deras önskemål. Några elever 

frågade om rent praktiska aspekter, medan en elev frågade hur styrda de var i valet av 

länder att undersöka. Leif berättade att eleverna fick tänja lite på uppgiftens ramar och 

undersöka något land de tyckte var intressant, och gav några förslag på länder som 

exempelvis inte var med i EU just då, men som kanske kunde komma att bli EU-

medlemsländer så småningom.  

På det stora hela fick eleverna arbeta fritt, och Leif lade sig aldrig i hur 

eller var de satt, hur de påbörjade sina arbeten, om de pratade med varandra el. dyl. 

Lektionen fortlöpte utan några ifrågasättanden eller vidare diskussioner, och innan den 

avslutades försäkrade sig läraren om att eleverna kände sig tillfreds med lektionen, och 

att de säkert förstått uppgiften och vad som skulle hända under nästa lektion. 

 

Sammanfattat resultat 
Under studiens gång har sex olika lektionstillfällen i samhällskunskap observerats, i 

totalt fyra olika samhällskunskapskurser. I kurserna Samhällskunskap 1a1 och 1a2 har 

en observation gjorts för respektive kurs. I Samhällskunskap 1b har två observationer 

gjorts, och detsamma gäller för kursen Samhällskunskap 2. De lektionstillfällen i 

kurserna Samhällskunskap 1a1 och 1a2 som observerats hölls i klasser där eleverna 
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läste yrkesprogram. Övriga lektioner hölls för elever som läste vid studieförberedande 

program, varav två observationstillfällen berörde den grundläggande kursen 

Samhällskunskap 1b och resterande två berörde Samhällskunskap 2 som är en 

fortsättningskurs. 

Under de lektioner som hölls för klasser vid yrkesprogram hade lärarna i 

förväg till stor del bestämt hur lektionerna skulle utformas t.ex. vad gällde vilka 

moment som skulle klaras av under lektionen och hur arbetet i klassrummet skulle 

utföras. Vid det ena av dessa lektionstillfällen (Observation 4) visade det sig att eleverna 

bland annat fått vara delaktiga i beslutsfattande genom omröstning, medan eleverna i 

den lektion som hölls under Observation 3 främst hade fått påverka genom att lägga 

fram önskemål som läraren sedan utgick ifrån i sin planering av exempelvis 

schemaläggning av rast. Läraren vid Observation 4 hade själv utformat de uppgifter som 

genomfördes under lektionen, och läraren vid Observation 3 hade själv utformat de 

instuderingsfrågor eleverna skulle använda för att förbereda sig inför kommande 

examination. Vad gäller de självständiga arbetsmomenten under båda dessa 

observationstillfällen fick eleverna ganska fritt studera på egen hand och i grupp; lärarna 

lade sig inte hur eleverna t.ex. fördelade arbetet i grupper eller vilka instuderingsfrågor 

de valde att fästa mest vikt vid, om de tog hjälp av varandra etc. 

Under Observation 1 som hölls för en klass vid ett studieförberedande 

program i kursen Samhällskunskap 1b hade läraren också på förhand bestämt ganska 

mycket av lektionens och till viss del även uppgiftens struktur. Här hade eleverna dock 

fått friare tyglar vad gällde själva kunskapsinhämtningen. Läraren hade t.ex. anpassat 

sina föreläsningslektioner inför det självständiga arbetet efter elevernas behov och 

önskemål, och eleverna fick själva välja något politiskt beslut som intresserade dem 

själva att använda i sin uppgift.  

Informationsinhämtningen sköttes också av eleverna som självständigt 

fick leta reda på källor som var intressanta och relevanta för dem. Dessutom fick 

eleverna i de fall det efterfrågades tänja en del på ramarna för uppgiften, och läraren såg 

till att hjälpa eleverna så att deras önskemål kunde kombineras med uppgiftens syfte och 

mål. De beslut som fattades under observationen togs gemensamt via diskussion. Datum 

för inlämning av slutuppgiften hade också bestämts av läraren i samråd med eleverna 

för att det skulle fungera så bra som möjligt för dem (både i det aktuella ämnet 

samhällskunskap och i andra ämnen). De elever som hade behov av anpassningar av 

uppgiften ifråga om t.ex. inlämningsdatum hade fått sina behov mötta. 
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Den andra lektionen som hölls i kursen Samhällskunskap 1b (Observation 6) var ganska 

lik den lektion som observerades under Observation 1 på så vis att eleverna var ganska 

fria att arbeta som de ville under det självständiga arbetet. Även här tillät läraren 

eleverna att i viss mån tänja på uppgiftens ramar och välja att undersöka något land som 

intresserade dem själva särskilt mycket. Dessutom hade eleverna fått vara med och 

påverka vilka examinationsformer som skulle gälla; under ett tidigare arbetsmoment 

hade de fått välja mellan två olika examinationsformer, och under det sista 

arbetsmomentet för kursen fick de välja vilket inlämningsdatum och vilken metod för 

feedback och bedömning som passade dem själva bäst. Samtalsklimatet var under denna 

lektion fritt, och eleverna behövde inte räcka upp handen eller tilldelas ordet, utan 

samtalet flöt på i en dialog mellan läraren och eleverna som tillsammans bidrog till 

kunskapsbildningen i klassrummet.  

De lektioner som hölls för elever (även de vid studieförberedande 

program) som läste kursen Samhällskunskap 2 (en fortsättningskurs) var över huvud 

taget väldigt fria i sin utformning. Under Observation 2 (som hölls för en klass i årskurs 

två vid det naturvetenskapliga programmet) hade eleverna till mångt och mycket fått 

lägga upp hela sitt arbete kring en examinationsuppgift själva, från planering till 

genomförande, kunskapsinhämtning och slutligen utformning och genomförande av 

examination. Kunskapsinhämtningen var fri och eleverna fick styras mycket utifrån eget 

intresse. Eleverna tog mycket eget initiativ under arbetets gång och läraren verkade 

mest finnas där för att vägleda och hjälpa till vid behov och önskemål från eleverna. De 

gruppövningar som gjorts under tidigare lektionstillfällen hade präglats av många 

diskussionsmoment och reflektionsövningar, där eleverna tillsammans genom samtal 

fick bygga upp sina kunskaper i geografi- och samhällsfrågor. De beslut som togs 

verkade främst vara tagna av eleverna, som sedan berättat för läraren om sina 

planeringar för att diskutera deras rimlighet och komma fram till ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att lösa sin slutuppgift. Eleverna hade också fått diskutera sig fram 

till examinationsform (där de föredrog att få genomföra det slutliga 

examinationsmomentet individuellt). 

Under Observation 5 hölls en lektion i kursen Samhällskunskap 2 för en 

klass i årskurs två vid det samhällsvetenskapliga programmet, som läste kursen 

Geografi 1 för samma undervisande lärare. Även denna lektion var ganska fri till 

utformningen. Läraren hade förvisso bestämt att lektionen skulle handla om 

globalisering (samt att arbetsområdet skulle examineras via ett skriftligt prov), men 
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lärarens funktion under lektionen kunde liknas vid en slags moderator som mestadels 

förde ett slags gemensamt samtal framåt. Eleverna fick mycket av lektionstiden till att 

diskutera och gemensamt reflektera och söka kunskap om olika fenomen, och de 

använde varandras och sina egna erfarenheter för att dela kunskapen med varandra.  

 

 

Analys 
För att kunna analysera de skeenden och fenomen som observerats vid varje respektive 

observationstillfälle har jag använt de punkter med en sammanställning av karaktäristika 

för representativ valdemokrati och deliberativ demokrati som presenterats i avsnittet för 

teoretisk grund. Denna sammanställning utgör alltså det primära analysverktyget, men 

utöver dessa har även den presenterade tidigare forskningen använts för att fördjupa 

analysen.  

För att erbjuda struktur och röd tråd presenteras analysen av de olika 

observationerna i ordning utifrån kursernas omfattning och förkunskapskrav; dvs. att 

analysen av observationerna som gjordes i klasser vid yrkesprogram (Samhällskunskap 

1a1 och 1a2) presenteras först, följt av analysen av de två observationer som gjorts på 

grundläggande nivå vid studieförberedande program (Samhällskunskap 1b) och 

slutligen presenteras analysen av de två lektionerna som hölls i fortsättningskursen 

Samhällskunskap 2 vid studieförberedande program. 

 

Analys av lektionstillfällen i Samhällskunskap 1a1 och 1a2 
De lektioner som observerades vid Observation 3 och 4 hölls för klasser som läste vid 

yrkesförberedande program, i kurserna Samhällskunskap 1a1 respektive 1a2. 

De beslut som fattats under de arbetsområden som genomförts i samband 

med observationstillfällena hade i fallet med Observation 4 främst tagits genom 

omröstning, där läraren hade bestämt vad omröstningen skulle handla om, tagit fram 

alternativ för att sedan låta eleverna rösta på de olika alternativen. Detta kan kopplas till 

det första kännetecknet för representativ valdemokrati, nämligen att val och 

omröstningar står i fokus vid beslutsfattande. 

Läraren hade utifrån resultatet av elevernas omröstning fattat ett beslut 

kring vilka valfrågor eleverna skulle få undersöka närmare, och i vilken ordning. 

Läraren hade också (bland annat) bestämt vad lektionen skulle handla om, att eleverna 
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skulle arbeta i grupp, och att en grupp elever som var i behov av extra tid för att göra 

färdigt en annan uppgift skulle ägna lektionstiden åt detta. Här går det att göra vissa 

kopplingar till den hierarkiska maktordning som i analysverktyget står angiven som ett 

kännetecken; väljarna (i det här fallet eleverna) fick påverka beslutet genom omröstning 

men läraren hade ändå till slut makten att avgöra om eleverna skulle få sin vilja igenom 

eller ej.  

Huruvida lektionen präglades av en elitistisk uppfattning där läraren sågs 

som mer kunnig än eleverna eller ej är svårt att svara på; läraren gav inte direkt uttryck 

för några sådana uppfattningar, och detsamma gäller eleverna. Läraren hade förvisso 

exempelvis bestämt att några elever skulle avsätta tid för att göra färdigt ett tidigare 

arbete utan att dessa elever uttryckligen önskat något sådant utan snarare för att läraren 

fann det lämpligt för att kunna göra en rimlig slutbedömning och sätta ett rättvist betyg. 

På så vis skulle det möjligen kunna tolkas som att läraren ansåg sig veta bättre än 

eleverna vilka behov de hade, men å andra sidan ligger det ju lite i läraryrket som 

profession att hålla koll på vilka kunskapskrav som behöver uppfyllas för att det ska gå 

att göra en bedömning, så förmodligen hade läraren här mest en professionell inställning 

till sina elever. 

Vad gäller analysverktygets kännetecken för deliberativ demokrati är ett 

av dem att deltagarna ses som jämlikar och att där inte finns någon hierarkisk ordning 

(avsaknad av makt-/intressekamp). Under Observation 4 upptäcktes ingen hierarkisk 

ordning i strikt mening, men då några elever var påstridiga vad gällde att få diskutera 

examinationsform försökte läraren vid ett tillfälle avbryta diskussionen för att kunna 

fortsätta med sin genomgång av instruktionerna för en uppgift eleverna skulle 

genomföra. Här skulle man kunna tänka sig att någon form av intressekamp vad gällde 

diskussionsinnehållet uppstod. 

Ett kännetecken för deliberativ demokrati som observerades var dock att 

lektionen i stort verkade syfta till att eleverna skulle få lära sig mer om olika valfrågor 

och opinionsbildning, vilket ju är ett av den deliberativa demokratins kännetecken.  

Vad gäller Reinhardts olika angreppssätt innehöll lektionen till viss del 

moment som kan kopplas till det problembaserade angreppssättet, eftersom eleverna 

skulle få undersöka valfrågor (där ju olika partier utgår från olika problem som de 

diskuterar utifrån sina olika perspektiv på problemens orsaker, konsekvenser och 

lösningar). Även det konfliktbaserade angreppssättet hade en stor roll under lektionen, 

eftersom eleverna ju undersökte olika perspektiv på problem kopplade till valfrågor och 
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senare skulle få examineras genom någon form av argumentation/diskussion (Reinhardt 

2015, s. 91-102).  

Under Observation 3 hade läraren också bestämt ganska mycket i förväg 

hur lektionen skulle se ut ifråga om t.ex. vad som skulle göras, när och hur. Läraren 

hade exempelvis bestämt att lektionen skulle vara en förberedelselektion inför ett 

kommande examinationsmoment, som även det utformats av läraren (dock i enlighet 

med elevernas önskemål). Eleverna skulle vid examinationstillfället få arbeta i case, 

vilket ju Reinhardt (2015) föreslår som en god metod för att låta eleverna tillskansa sig 

kunskaper i och om demokrati. Lektionen i sin helhet följde i övrigt lärarens planering 

utan något som helst ifrågasättande, där läraren styrde aspekter såsom när rast skulle tas 

och till viss del även hur eleverna skulle studera (att de skulle använda den digitala 

lärplattformen, svara på instuderingsfrågor etc).  

I denna klass hade de inte hållit några omröstningar, utan de beslut som 

fattats om exempelvis rast och examinationsform hade tagits av läraren efter att han 

tagit del av elevernas önskemål i frågorna. I de fall diskussion förekom hade lektionen 

ganska mycket formen av ett samtal där eleverna gemensamt bidrog till 

kunskapsbildningen, något som är kännetecknande för en deliberativ demokrati (läraren 

fungerade som moderator snarare än makthavare i diskussionerna). I övrigt uppstod 

under denna lektion inte särskilt många intressekonflikter, utan eleverna verkade mest 

följa lärarens instruktioner och verkade så vana vid rutinerna att ingenting riktigt 

ifrågasattes. Om detta beror på att eleverna upplevde hopplöshet inför att försöka 

påverka (vilket ju bland annat Forsberg beskriver som ett problem för demokratin i 

klassrummet) går inte att svara på utifrån den observation som gjordes. Det är 

förmodligen lika troligt att eleverna var med på noterna eftersom de gick sitt sista år på 

gymnasiet, och därför kanske sedan tidigare hade fått påverka hur arbetet i klassrummet 

skulle se ut.  

 

Analys av lektionstillfällen i Samhällskunskap 1b 
De lektioner som här observerats hölls i kursen Samhällskunskap 1b för två olika 

klasser vid studieförberedande program. Vid det första av dessa observationstillfällen 

(Observation 1) präglades lektionen av mycket eget ansvar och självständigt arbete för 

eleverna. Läraren hade i samråd med en annan lärare (svensklärare) utformat en skriftlig 

examinationsuppgift som eleverna skulle lösa genom att skriva varsin essä. Även om 
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själva uppgiften var ganska klar i sin utformning sedan tidigare hade läraren anpassat 

undervisningen för att eleverna utifrån behov och önskemål skulle få utöka sina 

förkunskaper för att kunna lösa uppgiften, samtidigt som hon lät eleverna styra över 

arbetstakt och inlämningsdatum. Genomförandet av själva uppgiften var också ganska 

fritt, och eleverna fick själva välja vilket politiskt beslut de ville undersöka närmare. 

Läraren verkade alltså främst ha en funktion som kunskapsförmedlare och vägledare 

som anpassade arbetet i klassrummet utifrån elevernas önskemål. Ordningen var också 

icke-hierarkisk, vilket kan kopplas till ett av den deliberativa demokratins kännetecken.  

De beslut som fattades under lektionen (samt föregående lektioner) hade 

utgått från diskussion i helklass, där elevernas behov och åsikter fick styra ganska 

mycket. Exempelvis hörde sig läraren för i klassen om vad eleverna ansåg om och 

kände inför att arbeta med kamratrespons. Eftersom eleverna var positivt inställda till 

detta bestämde eleverna och läraren gemensamt att de skulle fortsätta arbeta i sådana 

former. Samtalen i klassen var således öppna, deltagarna sågs som jämlikar utan 

hierarkisk ordning, och beslut fattades gemensamt i samförstånd utan val/omröstningar. 

Lektionen hade alltså till störst del element av deliberativ demokrati. 

Vad gäller de olika angreppssätten arbetade eleverna självständigt och 

undersökande för att ta reda på hur politiska beslut fattas. De fick som förslag att t.ex. 

undersöka en existerande samhällsfråga eller formulera en egen fråga om något de 

själva ansåg nödvändigt att förändra i samhället. På så vis går det att koppla lektionens 

utformning till exempelvis det framtidsbaserade angreppssättet eftersom eleverna ju fick 

möjlighet att undersöka en fråga i relation till dess betydelse för framtiden, samtidigt 

som de kunde arbeta problembaserat för att undersöka ett problem ur flera perspektiv, 

samt handlingsbaserat genom att exempelvis utforma ett eget förslag (Reinhardt 2015). 

Eftersom uppgiften var ganska fri i sin utformning fanns möjlighet för eleverna att 

använda ytterligare angreppssätt om de så önskade samtidigt som lärarna i 

uppgiftsinstruktionen givit förslag på några angreppssätt. Således verkar lektionen och 

arbetsområdet vara utformat på ett sådant vis att undervisningen inte bara handlade om 

demokrati utan att eleverna samtidigt övades i demokrati. 

Under det sist observerade lektionstillfället (Observation 6) bestod en 

ganska stor del av lektionen av gemensam diskussion och reflektion om nyheter, där 

eleverna och läraren tillsammans arbetade för att formulera och sammanfatta ny 

kunskap. Senare under lektionen fick eleverna även tillfälle att arbeta fritt, och läraren 

uppmuntrade dem att arbeta tillsammans för att lösa sin skrivuppgift. På så vis verkade 
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samtalet ses som bildande, vilket stämmer överens med en deliberativ demokrati- och 

kunskapssyn.  

De val som gjordes under lektionen och i anslutning till den gjordes 

förvisso inte i direkt deliberativa former, men ej heller i direkt valdemokratisk form. 

Eleverna fick istället olika (av läraren formulerade) alternativ att fritt välja mellan, men 

det hölls inga omröstningar för att komma fram till några gemensamma beslut. Då 

eleverna skulle få välja vilket inlämningsdatum och hur feedback/bedömning skulle 

göras för det sista momentet i kursen gavs de dock möjlighet att fundera tills något 

senare lektionstillfälle, och det verkade inte som att läraren tänkte hålla någon 

omröstning, utan snarare som att de vid ett senare tillfälle gemensamt skulle komma 

fram till hur de skulle göra. Då lektionen till störst del präglades av ett gemensamt 

samtal och eftersom eleverna fick styra ganska fritt över aspekter såsom 

examinationsform etc. verkade lektionen ändå till störst del präglas av en deliberativ syn 

på kunskap och demokrati, snarare än en valdemokratisk.  

Vad gäller angreppssätt präglades slutuppgiften för arbetsområdet av ett 

problembaserat angreppssätt, eftersom eleverna skulle få undersöka och jämföra 

orsaker, effekter och konsekvenser av arbetet med mänskliga rättigheter i två valfria 

EU-länder.  

 

Analys av lektionstillfällen i Samhällskunskap 2 
Under den ena lektionen i kursen Samhällskunskap 2 (Observation 2) arbetade eleverna 

mycket självständigt för att både planera, genomföra och examineras i ett arbetsområde 

som handlade om flera frågor, såsom t.ex. demokrati, social hållbarhet och hållbar 

utveckling, ekonomi, ekologi osv. Lektionen präglades av ett öppet samtalsklimat där 

läraren främst agerade rådgivare och vägledare utifrån elevernas önskemål och behov. 

De beslut som fattats under arbetsområdet hade tagits via gemensam diskussion där 

eleverna fått styra aspekter såsom hur arbetet skulle genomföras (individuellt eller i 

grupp), hur de skulle examineras (examinationsform samt om det skulle ske individuellt 

eller i grupp) etc. Elevernas påverkansmöjligheter under lektionen och under tidigare 

lektioner verkade vara stora, och då lärarna verkade lita till elevernas kunskaper och 

förmågor går det knappast att säga att de hade ett elitistiskt förhållningssätt. Inte heller 

var det tal om några omröstningar eller val, och hela arbetsformen präglades av öppna 

samtal mellan jämlikar där beslut fattades i samförstånd med varandra. Under arbetets 
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gång hade eleverna dessutom fått genomföra övningar där de diskuterade och 

reflekterade tillsammans för att bygga upp en slags gemensam kunskapsbank, varför 

samtalet verkade ses som bildande. Kort sagt präglades såväl planering som 

genomförande av lektionen och arbetsområdet av deliberativa kännetecken, medan 

några direkta kännetecken för en valdemokrati inte gick att observera. 

Även under den andra lektionen i samma kurs (Observation 5) hade 

lektionen karaktären av ett gemensamt samtal, där läraren frekvent lät eleverna 

diskutera och reflektera gemensamt kring olika orsaker, konsekvenser och effekter av 

globalisering. Lektionens karaktär var alltså till stor del deliberativ eftersom samtalet 

stod i fokus och verkade anses ha en bildande verkan (annars hade läraren förmodligen 

inte låtit det ta så mycket tid i anspråk) och eleverna verkade ses som jämlika eftersom 

de bidrog till mycket av lektionens innehåll. Planeringen för lektionen samt den 

kommande examinationen å andra sidan verkade läraren ha bestämt mer över, och inte i 

något fall uppstod några frågetecken eller ifrågasättande av lektionens upplägg, varför 

det inte egentligen blev tal om något beslutsfattande mer än i frågan om när och hur rast 

skulle tas. Då uttryckte några elever att det var tillräckligt med några minuter och 

läraren godkände elevernas förslag utan vidare diskussion. Det är därför svårt att säga 

huruvida detta lättast kopplas till ett valdemokratiskt eller deliberativt system, men 

förmodligen kan vi åtminstone utesluta det valdemokratiska eftersom det inte alls var tal 

om några omröstningar eller val.  

Eftersom eleverna under lektionen skulle fundera över olika orsaker, 

konsekvenser och effekter av globalisering verkade läraren utgå från ett problembaserat 

angreppssätt med vissa tendenser till ett framtidsorienterat angreppssätt (eftersom 

eleverna fick många frågor om konsekvenser som sträcker sig långt in i framtiden). 

 

Sammanfattning av analys 
Utifrån en sammanslagning av de enskilda analyserna att döma verkar det som att lärare 

som undervisar elever vid yrkesprogram i något större utsträckning än lärare till elever 

vid studieförberedande program implementerar valdemokratiska arbetsformer i sin 

undervisning. Elevernas möjligheter till påverkan verkar där något snävare, och lärarna 

verkar styra mer av lektionsplanering, utformning av uppgifter och beslutsfattande 

själva. Det verkar också som att kännetecken för deliberativt demokratiska arbetsformer 

blir mer påtagliga ju högre upp i kurserna vi kommer, med lägst antal deliberativa 
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element i de grundläggande kurserna för yrkesprogrammen och högst antal deliberativa 

element i fördjupningskurserna vid de studieförberedande programmen.  

Dock verkade inga direkta skillnader finnas vad gäller olika angreppssätt; 

samtliga lärare använde angreppssätten i någon form och utsträckning under sina 

lektioner. Dessutom innehöll samtliga lektioner någon form av demokratiska element 

(valdemokratiska såväl som deliberativa), varför elever oberoende av program verkar 

ges möjlighet att inte bara lära sig om demokrati utan även övas i och genom demokrati. 

Sammantaget tycks alltså Skolverkets mål kring demokratiutbildningen och att den ska 

genomföras i demokratiska arbetsformer (Skolverket 2011) uppfyllas oberoende av 

vilka kurser/program eleverna läser vid, även om arbetsformerna verkar variera något 

mellan programmen och kurserna ifråga om vilken demokratisk form som till störst del 

präglar undervisningen.  

 

 

Diskussion 
Eftersom studien på grund av arbetets ramar varit mer fördjupande än breddande är det 

svårt att dra några generella slutsatser utifrån dess resultat, men något som tycktes 

någorlunda klart var att samtliga av de lärare som deltog i studien försökte 

implementera demokrati i sin undervisning. Undersökningen fungerade i mitt tycke väl 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar, men liksom vid de flesta 

undersökningar har nya frågor dykt upp under arbetets gång. 

Eftersom undersökningen grundar sig i observationsstudier föll vissa 

aspekter utanför vad som kunde iakttagas; det går inte att svara på varför lärarna valt att 

utforma lektionerna på det vis de gjort, utan här kunde möjligtvis kompletterande 

intervjuer bidragit till en än mer fördjupad inblick i det undersökta fenomenet. Det 

verkade dock svårt att få tid till intervjuer då majoriteten av de tillfrågade lärarna hade 

väldigt mycket att göra eftersom de i många fall var precis i slutskedet av sina kurser, 

och av etiska såväl som praktiska skäl fick därför intervju som metod stå tillbaka för 

observationsmetoden (som ju har fördelen att deltagarna inte behöver göra mycket mer 

än att vara precis som vanligt för att kunna deltaga). Å andra sidan förefaller det ändå 

fullt möjligt att använda studien som avstamp för en ytterligare fördjupad studie, då 

kanske i kombination med intervjuer av lärare och elever för att också besvara frågor 

kring varför det som sker under observationerna sker.  



  

 

43 

 

En sådan studie skulle också kunna fungera för att närmare undersöka varför lärare 

tillämpar elevdemokrati olika i olika kurser. Beror det på hur de uppfattat 

styrdokumenten, eller har det kanske med deras tankar om elevernas förmågor att göra? 

För att undersöka den typen av frågor vore intervjuer lämpliga, och i det senare fallet 

vore det optimalt om en studie kunde genomföras från en kurs början till dess slut. Till 

exempel skulle vi då kunna undersöka om lärarnas förväntningar på och tillit till 

elevernas förmågor (som ju enligt några av ungdomarna i Öhrns studie påverkade hur 

mycket inflytande de fick) (Öhrn 2005, s. 44-47) på något sätt påverkar tillämpningen 

av elevdemokrati, genom att se vilka förväntningar de har vid kursens början samt hur 

de utifrån det utformar undervisningen. Här vore det också intressant att beakta 

exempelvis Rosenthaleffekten (även kallad Pygmalioneffekten), för att se om lärarnas 

förväntningar på hur väl eleverna ska klara av det ansvar som en mer deliberativ form 

av demokrati kräver påverkar tillämpningen av elevdemokrati (och sedermera elevernas 

förmåga och vilja att arbeta i sådana former) (Jenner 2004, s. 64-75). 

Ytterligare en fråga som tagit form under arbetets gång har handlat om den 

eventuella problematiken kring att definiera och undersöka elevdemokrati. Studien har 

visat att lärare arbetar på olika vis för att implementera demokrati i undervisningen och 

att demokratiarbetet i klassrummet dessutom är av olika omfattning och art beroende på 

vilken kurs eller vilket program eleverna läser, men det säger inte egentligen någonting 

om lärarnas bakomliggande professionella ställningstaganden. Utan reflektion kan vi 

förmodligen lätt komma att tänka oss att den lärare som implementerar demokrati i 

undervisningen på ett deliberativt vis och i hög utsträckning gör ett bättre jobb än den 

lärare som kanske håller sig mer till valdemokratiska arbetsformer, där hen styr 

undervisningen mer och låter eleverna påverka mindre, men å andra sidan vore det 

kanske att förminska lärarens professionella kunskap om denne inte ses som tillräckligt 

legitim för att läraren någonsin självständigt ska kunna fatta beslut.  

Jag anar här en utmaning för lärarkåren, eftersom styrdokumenten ställer 

flera och olika krav på dem som ibland är svåra att uppfylla samtidigt; de ska se till att 

arbetet i klassrummet bedrivs i demokratiska former där eleverna ges inflytande över sin 

utbildning, men de ska också utifrån sin professionella kunskap se till att kurserna 

behandlar ett visst bestämt innehåll och att eleverna får möjlighet att nå de olika 

kunskapskraven. Något jag också tror är viktigt är att lärare inte behöver arbeta 

ensamma för att implementera demokrati i undervisningen, utan förmodligen vore det 

allra bästa för såväl elever som skolpersonal om skolan på ett holistiskt vis omfamnade 
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och genomsyrades av demokratiska värden, såsom både styrdokument (Skolverket 

2011) och tidigare forskning (Reinhardt 2015, Bajaj 2011) förordar som det mest 

önskvärda och mest effektiva för att sannerligen undervisa eleverna i, om och genom 

demokrati. 
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