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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlar om lärarens dubbla uppdrag inom gymnasieskolans ekonomiprogram och 

är ännu en studie som visar på att uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt ger läraren 

förutsättning att uppfylla Skollagens båda uppdrag, att ge eleverna kunskaper och demokratiska 

värden, samt känna lust i lärandet samtidigt. Utgångspunkt är Skollagen och Skolverkets texter.  

Skollagen initierar att eleverna genom sin utbildning skall erhålla kunskaper och demokratiska 

värden. Det är detta som är studiens definition av det dubbla uppdraget.   

Tanken bakom studien är; Skollagen initierar det dubbla uppdraget, detta realiseras via 

uppgiftsorienterat/ elevaktivt förhållningssätt vilket ger eleven en dialektisk utveckling. 

Syftet i studien är att undersöka om eleverna genom arbetssätten uppgiftsorienterat/elevaktivt 

förhållningssätt utvecklar de medierande metoderna ”förberedelser med informationsintag inför 

deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal.”  Om detta skulle visa sig 

stämma skulle detta vara en användbar modell för att genomföra lärarens dubbla uppdrag 

samtidigt.  

Studiens frågeställningar: Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen? 

Upplever eleverna lust i lärandet? Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat?  

Begrepp som är väsentliga för studien är; beslutsprocesser, det deliberativa samtalet, dialektik, 

elevaktivitet, grundprincipen offentlighet i det deliberativa samtalet, lärarens dubbla uppdrag, 

medierande metoder, påverka utbildningen till form och innehåll, uppgiftsorienterad 

pedagogik. 

Varför det är väsentligt att arbeta med de demokratiska värdena samt ge eleverna arbetssätt för 

att snabbt ta in information just inom Ekonomiprogrammet? Eleverna inom detta program 

kommer i sina framtida yrkesroller att delta i beslutsfattande i miljöer som inte präglas av 

demokratiska värden. Det är därför viktigt att de lär sig demokratiska arbetssätt som det 

deliberativa samtalet inför sitt yrkesliv. Det handlar om vilka ledare vi skapar inför framtiden. 

Eleverna måste även kunna arbeta självständigt med informationssökning i sina yrkesroller. 

Studien är utformad som en enkätstudie där två klasser, EK13 & EK14, som läser 

marknadsföring parallellt, ombeds utvärdera ett kursmoment (kurs1) som genomförs med 

ordinarie lärares ”vanliga” arbetssätt. Därefter genomförs ett kursmoment (kurs2) som är 

utformat i enlighet med uppgiftsorienterat/elaktivt förhållningssätt. Eleverna ombeds utvärdera 

även denna kurs med samma enkätformulär som för kurs1.  

Teoretisk referensram för utformning av studien är Egidius, Hansén, Nihlfors, Selberg, 

Vygotskij med fokus på elevinflytande och hur det kan påverka utveckling av kompetenser i 

form av kunskaper och demokratiska värden. 

Undersökningen visar att arbetssätten ger eleverna möjlighet att utveckla medierande metoder 

för ”förberedelser med informationsintag inför deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i 

deliberativa samtal”. Det finns indikationer på att eleverna utvecklar en bättre arbetsplanering 

och översikt över kursen. Det finns starka indikationer på att eleverna upplever större lust i 

lärandet. Resultaten visar även att arbetssätten är effektiva med avseende på elevernas 

kunskapsutveckling. Därmed konstateras att uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt är en 

användbar modell för att genomföra lärarens dubbla uppdrag samtidigt inom 

ekonomiprogrammet. 
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SUMMARY 

This study is about the teacher's dual mission in upper secondary school alignment economy 

and is yet another study showing that the approach joint influence in learning, gives teachers 

prerequisite to meet the two missions stated in the Education Act, to give students both skills 

and democratic values, and feel the desire of learning at the same time. Starting point of the 

study is the texts of the Education Act and the National Agency for Education. The Education 

Act initiates that the students through their training shall receive skills and democratic values. 

It is this which is the study's definition of the dual task. 

The idea behind the study is; The Education Act initiates the dual task, this is then realized 

through joint influence in learning, giving pupils a dialectical development. 

The purpose of the study is to investigate whether the students through joint influence in 

learning, develops the mediating methods "preparation of information intake before the 

deliberative dialogue 'and' ability to participate in deliberative dialogue." If this proved correct, 

this would be a useful model for implement teacher's dual mission simultaneously. The study's 

questions: Does students develop better overview or work planning of the course? Does the 

students experience desire for learning? Does the method affect the students' academic 

achievement? 

Concepts that are essential for the study; decision-making, the deliberative dialogue, dialectic, 

joint influence in learning, the principle of openness in the deliberative dialogue, the teacher's 

dual role, mediating practices, influencing the education in form and content, Achievement goal 

theory. 

Theoretical framework for the design of the study is Egidius, Hansen, Nihlfors, Selberg, 

Vygotsky, focusing on joint influence in learning and how this can affect the development of 

competencies in terms of knowledge and democratic values. 

Why is it essential to work with democratic values in alignment economy? Students of this 

program, will in their future professional roles, participate in decision making in environments 

that are not characterized by democratic values. It is therefore important that they learn 

democratic functioning as deliberative dialogue before his or hers professional life. It's about 

what kind of leaders we create for the future. The students must also be able to work 

independently with different kinds of information in their professional roles. 

The study is designed as a survey in which two classes, EK13 and EK14, which both read 

marketing in parallel, are asked to evaluate the course modules (course1) undertaken by the 

regular teachers 'usual' approach. Then a lesson is conducted (course2) which is designed in 

accordance with joint influence in learning. Students are asked to evaluate also this course with 

the same questionnaire as for course1. 

The survey shows that the working methods in joint influence in learning gives students the 

opportunity to develop mediating methods of "preparation of information intake before the 

deliberative dialogue' and 'ability to participate in deliberative dialogue'. There are indications 

that students develop a better work planning and overview of the course. There are strong 

indications that students experience a greater desire for learning. The results also show that 

working methods are efficient in terms of pupil achievement. Thus found that joint influence in 

learning is a useful model for implementing the teacher's dual mission simultaneously. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 
 

1.1 INLEDNING 
Gut feeling! Väste min unga kollega från inköp mellan sammanbitna vita läppar. Denna kollega, 

med examen från Handels och tre år på meriterande poster inom logistik och inköp, hade just 

ägnat flera timmar åt att lägga fram väl förberedda argument och statistik på längden och tvären 

för några ”senior strategic advisorer” som kommit på idén att outsourca halva företaget. Hon 

talade för döva öron. ”Lilla vän” hade en av seniorerna vänligt sagt, ”detta är varken skolan 

eller en demokrati, det är vi som bestämmer.” ”Men vad baserar ni era synpunkter på?” Undrade 

min kollega till sist. Senior strategic advisorerna tittade på varandra, höjde på ögonbrynen och 

svarade ”Gut feeling!”. 

Denna studie nischas specifikt på gymnasieskolans Ekonomprogram och hur lärarens dubbla 

uppdrag; att förmedla demokratiska värden och kunskaper till individerna,  (Nihlfors E. , 2012, 

ss. 34, 81) kan genomföras med pedagogik som baseras på samtalsdemokratisk teori. 

Det jag vill exemplifiera med denna inledande anekdot är att det är i sådana miljöer som många 

av Ekonomiprogrammets elever kommer att arbeta och formas av.  

Det stämmer att företag inte är demokratier, men organisationer har allt att vinna på att 

medarbetare har ett demokratiskt förhållningssätt och kan kommunicera väl och delta i 

beslutsprocesser på ett modererat sätt. Men det är mycket troligt att om morgondagens 

ekonomer inte lärt sig de demokratiska arbetssätten i skolan kommer de inte att internalisera 

dessa värden och appropriera medierande metoder för att delta i deliberativa samtal.   

Därför är det relevant att undersöka hur Lärarens dubbla uppdrag, kan realiseras inom just 

Ekonomiprogrammet. 

För att läsaren redan från början skall få en chans att få en följa den röda tråden i arbetet har 

figur 1 skapats som visar hur arbetet tar sin utgångspunkt i skollagen och Skolverkets texter. 
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Skollagen

•Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på

•Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 
frågor som rör dem

Skolverket

•Läraren och eleverna skall tillsammans planera och utvärdera undervisningen

Antaganden 
och valda 
perspektiv

•Det dubbla uppdraget att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden kan 
uppfyllas genom pedagogik baserad på deliberativ samtalsdemokratisk teori 

•Uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet är två lika metoder med olika 
utgångspunkter; Att förbereda eleverna och ge dem djupare förståelse för kursens 
innehåll och genomförande respektive att entusiasmera eleverna

•Dessa båda metoder bygger på att läraren och eleverna går igenom kursens material 
och planerar undervisningen tillsammans

•Eleven kan genom dessa arbetssätt utveckla medierande metoder för förberedelser 
med informationsintag och förmåga att delta i deliberativa samtal

•Appropriering av dessa medierande metoder antas underlättas av att eleven känner 
lust i lärandet

•Vald parameter är information då det är en essentiell komponent i det dynamiska 
medborgarskapet

Varför 
undersöka 

demokratiska 
värden inom 

Ekonomiprogra
mmet?

•Professionen deltar i olika beslutsprocesser ex budgetering och strategiska beslut

•Viktigt att lära sig delta i deliberativa samtal före arbetslivet då detta inte är präglat av 
demokratiska värden

•Det är viktigt att kunna arbeta självständigt med informationsinhämtning och analys 
som ekonom 

Syft och 
Frågeställningar 
som undersöks 
med en enkät

•Syfte: För att undersöka om eleverna genom arbetssätten Uppgiftsorientering och 
Elevaktivitet utvecklar de medierande verktygen ”förberedelser med informationsintag 
inför deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal.” 

•Frågeställningar

•Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen? 

•Upplever elevernas lust i lärandet?

•Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat?

Figur 1 Överblick över undersökningens logiska uppbyggnad 
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Skollagen fastslår att elever skall inhämta och utveckla kunskaper och värden. De värden som 

skall förmedlas är bland annat demokratiska och en livslång lust att lära. (2015, ss. Skollagen 

1kap 4,5§§) Eleverna skall även ges inflytande över utbildningen. (Skollagen, 2015, s. 4kap9§)) 

Detta implementeras i skolverket via formuleringen att Läraren och eleverna tillsammans skall 

planera och utvärdera undervisningen. 

Med dessa utgångspunkter gjordes vissa antaganden som ligger till grund för undersökningen. 

Lärarens dubbla uppdrag formuleras i skollagen. Finns det metoder som kan användas för att 

ge eleverna kunskaper och demokratiska värden och dessutom lust till lärandet samtidigt? I 

arbetet undersöks om detta kan utföras genom pedagogik baserad på deliberativ 

samtalsdemokratisk teori. 

De valda metoderna för undervisning är uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet. 

Dessa båda metoder bygger på att läraren och eleverna går igenom kursens material och 

planerar undervisningen tillsammans inför varje nytt kursmoment. (Hansén, 2011, s. 272) 

(Egidius, 2005, s. 33) (Selberg, 1999, s. 151) 

Eleven kan genom dessa arbetssätt utveckla medierande metoder för förberedelser med 

informationsintag och förmåga att delta i deliberativa samtal och får på så vis en dialektik i 

lärandet. Appropriering av dessa medierande verktyg antas underlättas av att eleven känner lust 

i lärandet. Parametern ”information” valdes då detta är en förutsättning för att kunna delta i 

deliberativa samtal och beslutsprocesser. 

Varför är det väsentligt att undersöka det dubbla läraruppdragets möjliga tillämpning just inom 

Ekonomiprogrammet? Är det inte allmängiltigt? Ekonomer som professionen deltar i olika 

beslutsprocesser till exempel budgetering och strategiska beslut. Där ger olika arbetssätt med 

avseende på medarbetarinflytande mycket olika resultat. Exempel på detta är 

nedbrytningsmetoden och uppbyggnadsmetoden i budgetarbete. (Ax, 2015, ss. 241-243) 

Som tidigare nämnts är formerna för beslutsfattande skiftande. Därför är det viktigt att eleverna 

lär sig delta i deliberativa samtal före arbetslivet, då detta inte är präglat av demokratiska 

värden. Som ekonom är det viktigt att kunna arbeta självständigt med informationsinhämtning 

och analys. 

För att undersöka om ovan beskrivna antaganden är korrekta genomfördes en begränsad 

enkätundersökning i form av kursutvärderingar i två klasser med samma lärare. Eleverna fick 

först utvärdera en delkurs som deras ordinarie lärare genomförde med sitt ”vanliga” arbetssätt. 

Läraren genomförde därefter en delkurs med uppgiftsorienterat förhållningssätt/elevaktivt 

förhållningssätt som eleverna fick utvärdera med samma formulär som tidigare vid kursavslut. 

Syftet är att undersöka om eleverna genom arbetssätten uppgiftsorienterat förhållningssätt och 

elevaktivitet utvecklar de medierande metoderna ”förberedelser med informationsintag inför 

deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal.”  

Frågeställningarna som skulle avgöra detta var 

• Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen?   

• Upplever elevernas lust i lärandet? 

• Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat? 
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1.2 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras de delar av Skollagen och Skolverkets texter som implementerar 

elevernas rätt till inflytande över sin utbildning, rätt till information och arbetssättet att lärare 

och elever tillsammans skall planera och utvärdera skolarbetet. Även hinder för det 

deliberativa samtalet i skolan presenteras.  Därefter beskrivs gymnasieskolans 

ekonomiprogram och arbetets motivering av varför det är väsentligt att arbeta med de 

demokratiska värdena samt ge eleverna arbetssätt för att snabbt ta in information just inom 

detta program. Problemområdet definieras och diskuteras närmare och kompletteras med syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och målgrupp. Därefter följer definitioner av för 

undersökningen väsentliga begrepp.  

 

1.2.1 DEMOKRATISKA VÄRDEN I SKOLAN 

 

 

I skolans värld definieras syftet med utbildningen i Skollagen” Utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (2015, s. Skollagen 1kap §5) 

Skollagen säger också att eleverna har rätt till inflytande på utbildningen och rätt till information 

för att kunna delta i beslutsprocesser om detta. ”Barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. (2015, s. Skollagen 4kap §9) 

Detta är infört i skolverkets texter.  Bland annat säger Läroplanen att läraren och eleverna 

tillsammans skall planera och utvärdera undervisningen. (Skolverket, 2011, s. 12)  

Det är alltså så att lagstiftaren har bestämt att i svenska skolor skall eleverna ges demokratiska 

värden och att dessa demokratiska värden skall appliceras på själva utbildningen där eleverna 

skall ges information som berör dem och möjlighet till inflytande. Skolverket har tolkat att detta 
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skall ske genom dialog mellan elever och lärare då de tillsammans planerar och utvärderar 

undervisningen. 

Hur de demokratiska arbetsformerna skall utformas är inte beskrivet i detalj utan utvecklas av 

skolenheterna och de antar olika förhållningssätt till begreppet demokrati. Två vanliga varianter 

av demokrati applicerad på skolan är deltagardemokratisk teori och samtalsdemokratisk teori 

som kommer att beskrivas närmare i teorikapitlet. 

 

1.2.2 HINDER FÖR DET DELIBERATIVA SAMTALET I SKOLAN 

De värden som skall förmedlas enligt Skollagen är bland annat demokratiska. Sverige är en 

demokrati och skollagen och skolverkets styrdokument slår fast att eleverna skall ges 

demokratiska värden. (2015, s. Skollagen 1kap §5) Det finns naturligtvis andra sätt att bygga 

samhällen men hotet mot demokratin är inte bara alternativa statsskick utan ligger i 

medborgarnas möjligheter och intresse av att utöva sitt inflytande. ”Demokratin måste ständigt 

erövras på nytt” (Nihlfors E. , 2012, s. 67) 

Under mellankrigstiden pågick en utdragen och komplicerad debatt mellan journalisten Walter 

Lippmann och John Dewey som handlade om ifall den deliberativa demokratin var en modell 

som fungerade i de stora moderna samhällena. Klon i debatten var hur de stora massorna skulle 

kunna få tillgång till information och hur de skulle kunna tolka densamma och utöva inflytande 

i demokratin. Lippmann representerade ett elitistiskt förhållningssätt och Dewey framhöll att 

demokratin måste börja med det lokala engagemanget och dialog. (Dewey J. , 1927) 

(Lippmann, 2007)  

Dewey formulerade även tidigt kritik mot hur industrins snävt definierade mål påverkar 

möjligheten att utveckla kunskap. (Dewey J. , 1999) Sedan 1900-talets början har målstyrning 

som från början användes inom industriella tillverkningsprocesser börjat användas inom stat 

och förvaltning och nu även i skolan som ett sätt att effektivisera. (Lewin, 2014, s. 59) 

 

1.2.3 EKONOMIPROGRAMMET  

Enligt statistik från Skolverket ökar den totala andelen gymnasieelever som väljer det 

studieförberedande Ekonomiprogrammet stadigt sedan 2011. 65% av Gymnasieeleverna väljer 

ett studieförberedande program. 2015 valde 10% av hela elevkullen att studera på 

Ekonomiprogrammet, detta är 19% av eleverna på de studieförberedande programmen. 

(Skolverket, 2015)  

 

Elever som studerar ekonomi kommer i hög utsträckning att arbeta inom företag och 

organisationer och delta i företagsinterna och externa beslutsprocesser. Exempel på 

arbetsområden för ekonomer är budgeteringsprocesser och strategiska beslutsprocesser. De kommer i 
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framtiden att fylla viktiga poster på många nivåer i offentlig och privat verksamhet. Dessa verksamheter 

är inte alltid präglade av demokratisk anda utan eleverna måste lära sig sådana metoder inför yrkeslivet. 

 Det är därför av vikt att reflektera över hur demokratiska arbetsformer kan användas inom just 

Ekonomiprogrammet då det handlar om vilka ledare vi skapar för framtiden. 

 

1.2.4 EFTERFRÅGADE FÖRMÅGOR AV PROGRAMMETS ELEVER 

Vad vill då arbetsgivarna att ekonomer skall klara?  

Såhär formulerar Adecco, en av Sveriges största rekryterings och konsultföretag egenskaper 

som en ekonom bör ha. “Jobba inom ekonomi, finans eller juridik Är du ekonom eller jurist med 

spetskompetens? Har du förmågan att snabbt sätta dig in i ny problematik och nya 

förutsättningar? Då har du möjlighet att arbeta som konsult för Adecco.”1 

 

1.3 PROBLEMOMRÅDE 
Tankarna om undersökningen tog sin början i en uppriktig önskan att se hur det dubbla 

uppdraget; att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden kunde utföras med demokratiska 

arbetssätt i ekonomiundervisningen.      

                                                           
1 http://www.adecco.se/soker_du_jobb/ekonomi_finans_juridik.aspx 2015-10-05 

Figur 2 Tanken bakom studien, Skollagen initierar det dubbla uppdraget, detta realiseras via uppgiftsorienterat/ 
elevaktivt förhållningssätt vilket ger eleven en dialektisk utveckling. 

http://www.adecco.se/soker_du_jobb/ekonomi_finans_juridik.aspx
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Efter mycket funderande kom jag fram till att det deliberativa samtalet kan ses som ett 

medierande verktyg, och det kan även förberedelserna med att ta in information inför ett 

deliberativt samtal med påföljande beslut.  

Arbetsmetoderna ”elevaktivitet” och ”uppgiftsorienterat förhållningssätt” beskriver så vitt jag 

ser, samma arbetssätt, men som orden antyder, med olika syften. Medan uppgiftsorienterat 

arbetssätt utgår från vad som skall göras, utgår elevaktivitet från syftet att ”få igång” eleverna, 

att entusiasmera. Det är båda bra saker för vilka jag fann stöd i lagen. Jag funderade även över 

de tidigare forskningsresultaten som visar på att elever som får vara med och utforma 

utbildningen blir mer engagerade och utvecklar djupare faktakunskaper och kunskaper och 

färdigheter om demokratiska processer. Med andra ord får eleven en dialektisk utveckling 

genom arbetssättet. Eleven tillägnar sig djupare kunskaper genom att få en bättre översikt över 

kursens innehåll och planering och genom att delta i en deliberativ dialog om detsamma. 

Därigenom kan eleven även påverka kursen till form och innehåll och utvecklar förmågan att 

delta i deliberativa samtal. 

 

1.4 PROBLEMDISKUSSION 
I Skolverkets formulering ” läraren och eleverna skall tillsammans planera och utvärdera 

undervisningen” valdes att bryta ut och fokusera på planeringsdelen. Detta för att, som 

redogjorts för tidigare, deltagande i beslutsprocesser och förberedelser inför desamma är egna 

färdigheter, medierande metoder, som ekonomielever behöver appropriera inför sitt 

yrkesutövande. Även uppföljning är ett exempel på en sådan färdighet. Uppföljning kan ske på 

många sätt och görs redan löpande i de klasser som följdes. Man skulle kunna se det som att 

denna studie är en uppföljning som eleverna ger indata till. 

 Ytterligare ett skäl till att fokusera på informationens effekt och inte elevernas möjlighet att 

påverka, är att alla elever inte tar chansen att påverka genom det deliberativa samtalet, några 

antar en passiv hållning. Men alla tar emot samma information och lyssnar till samtalet och får 

på så sätt en förberedelse inför kursen. I en annan situation senare i livet kanske dessa elever 

kommer att inta en annan roll i beslutsprocesser. 

Den inledande tanken om att undersöka om eleverna kunde appropriera medierande metoder 

genom ett uppgiftsorienterat förhållningssätt med avseende på förberedande informationsintag 

och deltagande i deliberativa samtal och om detta även kunde ge eleverna en bättre planering 

och översikt av studierna, kompletterades därmed av tanken att se om detta arbetssätt på något 

sätt upplevdes som mer stimulerande: ger lust till lärande, enligt elevaktivitetsperspektivet. Kan 

arbetssättet även påverka kunskapsresultaten? Kan dessa arbetssätt samtidigt möta upp skolans 

mål att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden? 

 

1.4.1 KURSSKOLAN EN REDUCERING AV KUNSKAPSMÅL TILL EN TEKNISK NIVÅ 

Ett möjligt hinder i detta arbete är gymnasieskolans utformning som ”kursskola” d.v.s. att varje 

kurs ger ett betyg i slutbetyg. Detta enligt Skollagen 15 kap 22. Detta kan motverka 

utvecklingen av demokratiska värden då det ger eleverna incitament att inte delta i deliberativa 

samtal utan i stället försöka lista ut exakt vad läraren kommer att pröva dem på. Detta är inte 

underligt då eleverna är pressade. 
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Frågan är om inte detta är ett exempel på reducering av kunskapsmål till en teknisk nivå? 

(Dewey J. , 1985, s. 125) Eftersom varje betyg från avslutade kurser hamnar i slutbetyget, 

fokuserar eleverna på varje betyg. Detta hämmar lärarens möjlighet att skapa ett deliberativt 

samtal i klassrummet vilket i sin tur försvårar en dialektisk utveckling för eleverna och kanske 

är denna omständighet så allvarlig att den omöjliggör elevernas utveckling inom både 

kunskapsutveckling och värdeutveckling samtidigt. De båda uppdragen blir oförenliga. Det är 

en utmaning att föra in det deliberativa samtalet som metod i en så snävt kursutformad skola 

och jag frågar mig om demokratiska värden hör hemma i en ”kursskola” och vice versa.  

Detta snäva sätt att se på kunskap hämmar även elevernas möjlighet att utveckla medierande 

metoder för kunskapsinhämtning då den snarare begränsar informationen som behandlas i 

kursen till exakta sidangivelser. Elevernas strävan efter goda betyg får konsekvenser för deras 

syn på undervisningen. De får avvaktande passiv roll och letar efter möjligheter att få bra betyg 

på enklaste sätt. (Skolverket, 1993, ss. 23-25) Detta underlättar inte en utveckling mot ökat 

medinflytande i skolan” (Skolverket, 1993, ss. 23-25) 

En aktiv informationsinhämtning och självständighet är som nämnts tidigare efterfrågade 

färdighet för att kunna utföra olika ekonomiskt relaterade arbetsuppgifter, t.ex. planering, 

prognostisering och arbetsledning på olika nivåer på ett bra sätt. 

 

1.5 SYFTE 

 
Syftet är att undersöka om eleverna genom arbetssätten uppgiftsorientering och elevaktivitet 

utvecklar de medierande metoderna ”förberedelser med informationsintag inför deliberativa 

samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal.”  Om detta skulle visa sig stämma skulle 

detta vara en användbar modell för att genomföra lärarens dubbla uppdrag samtidigt. 

 

1.6 FORSKNINGSFRÅGOR 

Frågeställningarna som skulle avgöra detta var 

• Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen?   

• Upplever eleverna lust i lärandet? 

• Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat? 
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1.7 AVGRÄNSNINGAR 
Tiden och medlen för studien var begränsad till VFU och det bedömdes att det var bättre att 

genomföra en mindre studie.  

 

1.8 MÅLGRUPP 
Studiens målgrupp är elever, lärare, rektorer och andra intressenter som funderar på hur man 

praktiskt kan arbeta med det dubbla uppdraget i Ekonomiprogrammet. 

 

1.9 BEGREPPSDEFINITION 
Beslutsprocesser: De former som används för att nå fram till beslut. 

Beslutsprocesser, deliberativa samtalet, Dialektik, Elevaktivitet, Grundprincipen offentlighet i 

det deliberativa samtalet, Lärarens dubbla uppdrag, Medierande metoder, Påverka 

utbildningen till form och innehåll, Uppgiftsorienterad pedagogik 

Det deliberativa samtalet: En del av den deliberativa demokratiska traditionen. I skolan innebär 

det att ha en öppen dialog i klassrummet där eleverna får utveckla värdegrunden genom 

diskutera och ta ställning till olika argument. (Almgren, 2006, s. 112) Centrala principer i 

deliberativ demokratiuppfattning är ömsesidighet, ansvarighet, offentlighet, frihet och 

möjlighet. (Krantz, 2005, s. 31) 

Dialektik: Ett samspelande motsatsförhållande. Samtidigt som individerna präglas av den 

kontext de lever i utvecklar individen verktyg för att påverka kontexten. (Egidius, 2005, s. 54)   

Elevaktivitet: Samma som Uppgiftsorientrad pedagogik med syftet att entusiasmera och 

engagera eleverna. (Egidius, 2005, s. 33)  

Grundprincipen offentlighet i det deliberativa samtalet: Principen om offentlighet handlar om 

att alla skall känna till de förutsättningar och villkor som påverkar den politiska processen eller 

det för handen rådande samtalet, med andra ord, ha tillgång till information.. (Krantz, 2005, ss. 

32-35) 

Lärarens dubbla uppdrag: Nihlfors har definierat flera olika dubbelheter i Läraruppdraget. I 

detta arbete har perspektivet Att förmedla demokratiska värden och ämneskunskaper till 

eleverna, men även att finna lust i lärandet valts då lusten är avgörande för att eleven skall 

uppleva motivation och stimulans till de båda första parametrarna.  (Nihlfors E. , 2012) 

Medierande metoder. Ur det Sociokulturella perspektivet Detta är kulturella redskap av olika 

slag som eleverna utvecklar och använder sig av för att tolka och kommunicera med omvärlden. 

(Egidius, 2005, s. 54)  I detta arbete definieras ”Förmåga att inhämta information” och ”att 

kunna delta i ett deliberativt samtal” som kulturella redskap.  

Påverka utbildningen till form och innehåll: Ha inflytande över planering och uppföljning och 

ha information om utbildningen. 

Uppgiftsorienterad pedagogik: Planering då läraren utgår från läroplan och läroböcker och 

presenterar läroplanstexten för eleven i förväg och låter eleverna komma med förslag på hur en 

sekvens metodiskt kan genomföras. Syftet är att eleverna skall ha djupare förståelse för kursen. 

(Hansén, 2011, s. 272)  
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1.10 SAMMANFATTNING 
I detta avsnitt har de delar av Skollagen och Skolverkets texter som implementerar elevernas 

rätt till inflytande över sin utbildning, rätt till information och arbetssättet att lärare och elever 

tillsammans skall planera och utvärdera skolarbete presenterats.  

Tanken bakom studien är; Skollagen initierar det dubbla uppdraget, detta realiseras via 

uppgiftsorienterat/ elevaktivt förhållningssätt vilket ger eleven en dialektisk utveckling. 

Därefter beskrevs gymnasieskolans ekonomiprogram och arbetets motivering av varför det är 

väsentligt att arbeta med de demokratiska värdena samt ge eleverna arbetssätt för att snabbt ta 

in information just inom detta program. Enligt statistik från Skolverket ökar den totala andelen 

gymnasieelever som väljer det studieförberedande Ekonomiprogrammet stadigt sedan 2011. 

Eleverna inom detta program kommer i sina framtida yrkesroller att delta i beslutsfattande i 

miljöer som inte präglas av demokratiska värden. Det är därför viktigt att de lär sig 

demokratiska arbetssätt som det deliberativa samtalet inför sitt yrkesliv. Det handlar om vilka 

ledare vi skapar inför framtiden. Eleverna måste även kunna arbeta självständigt med 

informationssökning i sina yrkesroller. 

 Hinder för det deliberativa samtalet i skolan har presenterats. Hotet mot demokratin ligger i 

medborgarnas möjligheter och intresse av att utöva sitt inflytande. ”Demokratin måste ständigt 

erövras på nytt” (Nihlfors E. , 2012, s. 67). Gymnasieskolans utformning med kurser gör att 

eleverna får avvaktande passiv roll och letar efter möjligheter att få bra betyg på enklaste sätt. 

(Skolverket, 1993, ss. 23-25) Detta underlättar inte en utveckling mot ökat medinflytande i 

skolan” (Skolverket, 1993, ss. 23-25) 

Syftet i studien är att undersöka om eleverna genom arbetssätten uppgiftsorientering och 

elevaktivitet utvecklar de medierande metoderna ”förberedelser med informationsintag inför 

deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal.”  Om detta skulle visa sig 

stämma skulle detta vara en användbar modell för att genomföra lärarens dubbla uppdrag 

samtidigt. 

Studiens frågeställningar: Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen?, 

Upplever eleverna lust i lärandet?, Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat?  

Avgränsningar: Tiden och medlen för studien var begränsad till VFU och det bedömdes att det 

var bättre att genomföra en mindre studie.  

Målgrupp; Studiens målgrupp är elever, lärare, rektorer och andra intressenter som funderar på 

hur man praktiskt kan arbeta med det dubbla uppdraget i Ekonomiprogrammet. 

Begrepp som är väsentliga för studien är; beslutsprocesser, det deliberativa samtalet, dialektik, 

elevaktivitet, grundprincipen offentlighet i det deliberativa samtalet, lärarens dubbla uppdrag, 

medierande metoder, påverka utbildningen till form och innehåll, uppgiftsorienterad pedagogik 
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2 METOD 
I detta avsnitt presenteras undersökningens vetenskapliga utgångspunkter närmare. Därefter 

sker en genomgång av studiens utformning, analysmetod, diskussion kring primära och 

sekundära källor, källkritik och en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. 

 

2.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är begreppet ”Lärarens dubbla uppdrag” som 

formuleras i skollagen har bland annat utvecklats av Nihlfors 2012 som utvecklade begreppet 

och satte det i sitt sammanhang . I detta arbete har fokus lagts på parametrarna; att ge eleverna 

kunskaper och demokratiska värden och dessutom lust till lärandet. 

Teorin bakom den praktiskt tillämpade pedagogiken använd i undersökningen baseras på 

samtalsdemokratisk teori eller deliberativ samtalsdemokratisk teori. De två metoder som 

valdes, uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet, liknar varandra i praktik men har 

olika utgångspunkter. Uppgiftsorienterat förhållningssätt utgår från att förbereda eleverna och 

ge dem djupare förståelse för kursens innehåll och genomförande medan elevaktivitet syftar till 

att entusiasmera eleverna. Dessa båda metoder bygger på att läraren och eleverna går igenom 

kursens material och planerar undervisningen tillsammans inför varje nytt kursmoment. 

(Hansén, 211, s272; Egidius, 2005, s33; Selberg, 1999, s.151) 

Eleven kan genom dessa arbetssätt utveckla medierande metoder för förberedelser med 

informationsintag och förmåga att delta i deliberativa samtal och får på så vis en dialektik i 

lärandet. Appropriering av dessa medierande verktyg antas underlättas av att eleven känner lust 

i lärandet. Teorin kring medierande metoder myntades av Vygotskij och kommer från den 

sociokulturella skolan med. Detta är avgörande för resonemangen kring pedagogiken i arbetet, 

men för att ge en bakgrund och resonemang kring deliberativ demokrati har en annan pedagog 

använts, Dewey.  

Dewey var inte bara pedagog utan även statsvetare. Dewey var en kraftfull försvarare av de 

demokratiska värdena och såg igenom förförande retorik som i praktiken på lång sikt var 

antidemokratisk. Detta bör nämnas i arbetet då det inte räcker att utgå från lagen, det bör tas 

upp varför vissa formuleringar finns i lagen. 
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Skälet till att parametern ”information” valdes för studien är att det är en essentiell komponent 

i alla beslutsprocesser och i synnerhet i demokratiska beslutsprocesser. Detta illustreras i 

skolverkets modell ”Det dynamiska medborgarskapet”, utan tillgång till information är det inte 

möjligt att delta i deliberativa samtal och beslutsprocesser och systemet kollapsar helt.  

(Demokratiutredningen., 2000, s. 38) 

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
Jag har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med demokratiska arbetssätt i skolan och intresset 

för att skriva en uppsats i ämnet beror på ett upplevt behov från min sida att riktigt förstå att de 

båda uppdragen väger lika tungt och utveckla arbetsformer som jag kommer att kunna använda 

i mitt arbete som lärare. Detta arbete är min egen internaliseringsprocess av demokratiska 

värden och utveckling av mina medierande metoder. 

Jag har under 20 års tid arbetat inom både kommunala bolag och stora AB. Jag har haft 

möjlighet att arbeta fackligt med arbetsmiljöfrågor och har upplevt en förändring i dialogen 

mellan fackliga representanter och företrädare för företagen under en 10-årsperiod. Det blir allt 

färre deliberativa samtal. Denna erfarenhet har gjort mig medveten om hur viktig träning är av 

just denna färdighet. 

Jag fick idén till hur arbetet praktiskt kunde läggas upp då jag tittade igenom tidigare forskares 

arbeten. Framför allt blev jag inspirerad av Gunvor Sehlberg som har en handfast praktisk 

approach till elevinflytande. 

 

2.2.1 DEN ORDINARIE EKONOMILÄRARENS UNDERVISNING 

Under VFU följde jag undervisningen i klasser i ämnet Företagsekonomi på en mindre 

gymnasieskola i södra Sverige. Den ordinarie ekonomiläraren berättade för mig om kursens 

upplägg, skolans IT-lösningar för lärare och elever och om hur hen arbetar. Det märks att denna 

lärare är en erfaren och strukturerad lärare. Hen har koll på sitt ämne och eleverna. Hen arbetar 

med en flexibel veckoplanering som eleverna inte får se. Hen följer inte kurslitteraturen strikt 

utan ändrar ordning på kapitlen efter sin egen planering. Hen arbetar med 

powerpointpresentationer till sina föreläsningar som kan sträcka sig från en 20  till 60 minuter. 

Eleverna får under kursens gång olika typer av uppgifter, t ex att efter att ha förberett 

definitioner av begrepp individuellt, diskutera dem i helklass, grupparbeten som redovisas med 

presentation eller som teaterstycken och omfattande uppsatser. Läraren avvaktar och se när 

föregående uppgift börjar bli klar innan hen ger eleverna en ny uppgift och det händer att en ny 

kurs påbörjats innan slutexamination gjorts på föregående moment. Hen är noga med att 

utforma prov i enlighet med de formuleringar som eleverna arbetet med under kursens gång. 

Läraren har en professionell och samtidigt varm och vänlig kontakt med eleverna. Hen avleder 

skickligt eventuella konflikter och återför snabbt fokus till ämnet. 

Läraren har planerat kurserna i ÅK 2 & 3 så att de läser kursen i Marknadsföring under samma 

period. 
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2.3 UTFORMNING AV STUDIEN 

2.3.1 VAL AV METOD; KVANTITATIVT OCH KVALITATIVT INRIKTAD FORSKNING 

För att besvara frågeställningarna ” Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av 

kursen? “och” Upplever elevernas lust i lärandet?” valdes att genomföra ett experiment där 

eleverna fick arbeta under olika förhållanden i två separata kursmoment. Efter genomförda 

kursmoment genomförs en kursutvärdering som enkätundersökning. I undersökningen 

jämförds kursutvärderingar med varandra och analyserades. 

Undersökningen delas upp i två steg. Först genomförs en kursutvärderingen då ämnesläraren 

genomför ett kursmoment under ca fyra veckor med sin vanliga undervisningsstil. Eleverna får 

göra en kursutvärdering med ett standardformulär. 

Denna del av undersökningen refereras till som ”kurs1”. 

Därefter genomförs en delkurs med uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt. Denna del av 

undersökningen refereras till som ”kurs2”. 

Skälet till att använda en kvantitativ metod, enkäter, och inte en kvalitativ metod, intervjuer, 

var att undvika att påverka respondenterna och ge dem ledtrådar till vilken information som 

söks. Men det fanns ytterligare skäl. I båda klasserna finns några elever som är väldigt verbala 

och några som knappt ger ljud från sig men som uttrycker sig väl i skrift. En 

intervjuundersökning skulle förmodligen ge ett stort material från de verbala eleverna medan 

de mer diskreta kanske inte alls skulle ställa upp för en intervju. I en enkät kan var och en ta 

den tid de behöver för att fundera över vad man vill säga och formulera sig. De känner sig också 

mer anonyma. (Björkdahl Ordell, 2007, s. 85). Det blir ändå inte en ren kvantitativ 

undersökning då analysarbetet av resultaten från enkäterna är så omfattande att det blir en 

kvalitativ utvärderingsprocess. 

 

2.3.2 KURS1 

Kurs1 behandlade ett inledande stycke om marknadsföring där eleverna gjorde skriftliga 

grupparbeten kring marknadsplaner och marknadsundersökningar samt individuella arbeten då 

de följde frågeställningar i läroboken. Grupparbetet var utformat så att eleverna ombads hitta 

på en ny tvålprodukt. De skulle fundera över hur marknaden för produkten såg ut och hur de 

skulle nå ut till sitt kundsegment, planera en marknadsundersökning och skriva en 

marknadsplan. Efter skriftliga inlämningar redovisade eleverna sina arbeten inför varandra. 

Kursen avslutade med ett prov. 

  

2.3.3 KURS2 

Kurs2 bygger vidare på kurs1 men momentet heter ”5P” vilket står för de olika 

konkurrensmedlen i företagets marknadsmix.  Denna delkurs genomförs enligt 

uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet. 

Den första lektionen ägnas åt att eleverna först får studera lärobokens innehållsförteckning och 

diskutera vad kapitlet handlade om utifrån förkunskaper. Efter den inledande diskussionen 

skummar eleverna kapitlet. Därefter granskas skolverkets beskrivning av ämnet 
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Företagsekonomi. Eleverna får granska det centrala innehållet och diskutera om delkursen är 

relevant. Därefter granskas betygskriterierna.  

Eleverna får sedan diskutera och komma med förslag om hur de kan arbeta i kursen och förslag 

på examination. Om eleverna inte har några idéer har läraren en alternativ plan. 

Därefter planeras delkursen och genomförs i enlighet med vad eleverna kommit fram till. 

Det är den ordinarie läraren som genomför undervisningen för att byte av lärare inte skall vara 

en felkälla i experimentet. 

 

2.3.4 TIDPLAN FÖR KURS1 & KURS2 

Båda klasserna EK13 och EK14 deltog i både kurs1 och kurs2 och deltog i experimentet. 

Kurs1 löpte över perioden V42-V46 med paus för höstlovet och Kurs2 löpte över perioden  

V47-V50.  

 

Figur 3 Projektplan kurs1 & kurs2 

 

2.3.5 VERKTYG FÖR DISTRIBUTION AV ENKÄTER 

Verktyg för att distribuera och ta emot enkäterna var olika för de två kurserna. Vid första 

tillfället lades enkäten ut på klassens gemensamma sida i skolans interna IT-lösning 

”Itslearning”. Eleverna fyllde i enkäten och skickade in den via e-post. Vid tillfället för den 

andra enkäten användes det inbyggda verktyget för enkäter i Itslearning och resultatet 

levererades som en färdig Excelfil men alla svar var denna gång helt anonyma. Skälet till att 

använda olika metoer berodde helt enkelt på att jag blev bättre på att använda verktyget 

Itslearning efter hand. Under rubriken ” Etik i samband med enkäten” beskrivs hantering av 

etiska frågor. 

 

2.3.6 MOTIV FÖR VALD METOD OCH ALTERNATIVA METODER & METODKRITIK 

Ett alternativt arbetssätt är att arbeta kvalitativt med djupintervjuer eller att helt arbeta med 

sekundär data. Det bedömdes att enkät skulle användas då det på så sätt var möjligt att nå alla 

elever i de valda kurserna och att de inte skulle bli influerade vid intervjuer och försöka komma 

på vilka svar som söks. Det är också bra att prova arbetssättet med kursutvärderingar inför mitt 

kommande yrkesliv. Om enbart sekundärt material används är det kanske inte relevant i just 

min klass. 

Man kan även använda observationer, men redan det är en form av sekundär data då man aldrig 

egentligen kan veta vad eleverna upplever. 

Egentligen är elevunderlaget för litet för en undersökning, men det valdes ändå att genomföra 

enkätstudien. Man måste arbeta med den man har. 

2015 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50

EK13

EK14

Enkät2Kurs1 Kurs2Kurs1lov

Enkät1
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2.3.7 VAL AV RESPONDENTER 

Undersökningen begränsas till EK Åk 13 & 14 (Åk 2 & 3) på den skola där jag genomförde 

VFU. Detta är ett bekvämlighetsurval eftersom det är dessa klasser som jag genom VFU har 

tillgång till. I och med att urvalet inte är medvetet skapat utifrån till exempel stickprovsteori 

kan inga generella slutsatser dras då det är svårt att veta vilken population som stickprovet är 

representativt för. (Bryman, 2008, s. 194) 

Klasserna består tillsammans av 13 flickor och 15 pojkar. Då tre elever hade mycket stor 

frånvaro beräknas svarsfrekvensen i enkätundersökningen på 25 elever.  

 

2.3.8 ENKÄTEN 

Det var en utmaning att formulera 

frågorna till enkäten så att de skulle vara 

otvetydiga och relevanta för det som 

skulle undersökas. När frågorna 

slimmades så att de var relevanta blev 

de i stället ledande. Därför valdes ett 

beprövat frågeformulär för 

kursutvärdering vilket lånats från 

Gunvor Selbergs doktorsavhandling 

”Elevinflytande i lärandet”. På så vis 

behövdes ingen test av frågorna då 

andra forskare redan bedömt validiteten 

och reliabiliteten i enkäten som god. 

Detta leder även till att resultaten kan 

jämföras med tidigare forskning. 

(Selberg, 2000, s. 199) (Bryman, 2008, 

ss. 259-261)Vissa ord har bytts ut för att 

situationsanpassa formuläret t.ex. 

”arbete” i fråga1 byttes mot ”delkurs”.  

 Fråga1 och 2 handlar om hur eleverna 

förbereder sig inför ett kursmoment. 

Detta visar vilket förhållningssätt 

eleven har med avseende på 

information och förberedelser till 

kurser. Fråga 6 visar hur eleven 

går till väga för att ta sig an 

uppgifterna.  Fråga 3 och 7 

behandlar hur eleven i efterhand 

kopplar vad som kom upp/hände i 

kursen. Detta kommer kanske att ge 

information om hur lustfyllt eleven upplever arbetet. Fråga 4 och 5 behandlar krav och 

förväntningar från olika håll på eleven och hur väl eleven lever upp till dessa krav. Det 

ifrågasattes om dessa frågor var relevanta för undersökningen men då undersökningen 

Till Elever i ÅK2 & 3 på Ekonomiskt 

Gymnasieprogram efter genomfört delavsnitt 5P. 

 

1. Vad ville du lära dig i denhär delkursen? 

2. Har du klarat att lära dig om det du hade 

planerat att lära dig om? 

3. Vad har varit betydelsefullt för dig i 

dethär arbetet? 

4. Vilka krav har funnits på dig i denhär 

kursen? 

a) Från lärare 

b) Från dina klasskamrater  

c) Från dina medarbetare i grupparbeten 

d) Från dig själv 

5. Har du klarat kraven 

6. Vilka kunskapskällor har du/ni använt? 

7. Vad i detta arbete har förstärkt eller 

hindrat dina möjligheter för lärande? 

a) Förstärkt 

b) Hindrat 

8. Ge mig dina övriga tankar 

 

Figur 4 Enkäten 
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inbegriper en förändring i angreppssätt från läraren kan detta uppfattas av eleverna som 

förändrade krav och kanske i en uppfattning av lärarens attityd. Fråga 8 är en öppen fråga som 

kan ge kompletterande information som inte förutsetts. 

 

2.3.9 ETIK I SAMBAND MED ENKÄTEN 

Eleverna informeras om att detta är en undersökning om olika ledarstilar. Kanske hade 

formuleringen kunnat vara tydligare men slutsatsen var att det i så fall skulle kunna bli ledande 

för eleverna då de besvarar enkäterna.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt. Jag garanterar eleverna anonymitet och 

konfidentialitet. Jag talade enskilt med så gott som alla elever, ibland flera gånger, och de hade 

möjlighet att ställa kompletterande frågor om enkäten.  Materialet kommer inte att presenteras 

på ett sådant sätt att enskilda individer kan identifieras. Inte heller kommer underlagen lämnas 

ut till någon annan, inte heller till den ordinarie läraren. Eleverna informeras även om att var 

och en skall svara utifrån sig själv. Det går bra att svara ”Detta stämmer inte för mig”. 

(Björkdahl Ordell, 2007, s. 90) 

Av forskningsskäl har inte eleverna informerats om exakt vad forskningen handlar om. 

Underlaget i sin helhet kommer inte heller att lämnas ut på grund av de etiska reglerna inom 

samhällsforskning. Även om eleverna gett sitt samtycke, är det tveksamt om de skulle gjort det 

om de varit medvetna om att alla deras svar kunde ges ut i en bilaga. Då det är så få elever i 

klasserna och som deltagit i enkäten skulle det förmodligen gå att identifiera flera, om inte alla 

respondenterna. Skolan ligger på en liten plats och det är möjligt att informationen, om den 

kommer i fel händer, kan utgöra både skada och inkräkta på privatlivet. Därför har hela 

materialet avkodats, skolans och lärarens namn presenteras inte i rapporten och underlagsfilen 

lämnas inte ut till någon. (Bryman, 2008, s. 132) 

 

2.4 ANALYSMETOD 
I korthet går analysen till så att 1. Eventuella skillnader i elevernas svar i de båda enkäterna 

jämförs och kategoriseras. 2. Därefter analyseras om elevernas studieprestationer skiljer sig 

mellan delkurserna. 3. Därefter utvärderas svaren utifrån forskningsfrågorna. I detta stycke 

kommer jag att närmare gå in på det praktiska tillvägagångssättet i analysarbetet. 

 

2.4.1 1. ANALYS AV ENKÄTER 

Enkätens resultat bearbetas i Excel. Svaren sorteras och kategoriseras/kodas. På så sätt kan 

informationens kvalitet verifieras vilket underlättar bearbetning för att söka efter trender. 

(Bryman, 2008, s. 153) 

 För forskningsfrågan ” Utvecklar eleverna bättre översikt eller arbetsplanering av kursen? “ 

söks information i fråga 1 och 2 vilka handlar om hur elever förbereder sig.  I Enkätfråga 3 och 

7 får eleverna själva uttrycka vad som varit viktigt för dem eller tänka fritt. Dessa frågor kan ge 

kompletterande information. Fråga 4 A-D handlar om vilka krav olika parter har på eleven 

vilket visar på hur eleven upplever att hen förväntas arbeta och i fråga 5 bekräftar eleven utfallet 

av dessa uppfattade förväntningar. Fråga 6 handlar om vilka kunskapskällor eleverna använder 

i skolarbetet. Detta kan visa på graden självständighet. Fråga 7A & B ombeds eleven ange 
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faktorer som förstärker/hindrar deras lärande. Dessa frågor kan ge ledtrådar till hur eleverna 

själva upplever vad som är viktigt i skolsituationen.  

Svaren kategoriseras och presenteras därefter i diagram. Diagrammen kompletteras med några 

representativa hela svar från enkätundersökningen. Därefter sker n prövning av de olika 

variablerna mot varandra och i relation till forskningsområdet och frågeställningarna för att få 

fram resultat. (Bryman, 2008, s. 153)  

För att besvara forskningsfrågan ” Upplever elevernas lust i lärandet?” måste man tolka hela 

enkätunderlaget. Vilka ord använder eleverna? Uttrycker de känslor?  

 

Forskningsfråga Besvaras av underlag: 

Utvecklar eleverna bättre översikt eller 

arbetsplanering av kursen?   

Enkätfråga 1, 2, 3, 7 

Upplever elevernas lust i lärandet? Tolka hela enkäten, vilka ord använder 

eleverna? Uttrycker de känslor? 

Påverkar metoden elevernas 

kunskapsresultat? 

Besvaras av en genomgång av betygen. 

Figur 5 Matchning av vilka underlag som används för att besvara forskningsfrågorna 

För att besvara Forskningsfrågan ” Påverkar metoden elevernas kunskapsresultat?” Analyseras 

elevernas studieresultat och är en ren jämförelse av betygen och görs i samarbete med ordinarie 

lärare som är den betygssättande läraren. De kommer i arbetet att presenteras som +/- statistik. 

 

2.5 PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA KÄLLOR 
Genom enkätstudien skapas ett primärt material, men då flera forskare redan belagt området 

kan jämförelser göras med dessa resultat. Som sekundär källa används framför allt Sehlberg. 

 

2.6 KÄLLKRITIK 
Den största risken i undersökningen är Urvals och samplingsfel. Då urvalet är ett 

bekvämlighetsurval kan egentligen inga generella slutsatser dras. Då bortfallet är stort är det 

svårt att veta om det är samma elever som besvarat de båda enkäterna. Rent teoretiskt skulle 

det kunna vara så att hälften av eleverna besvarade den första enkäten och 50 % den andra. I så 

fall är det två helt olika populationer som undersöks vid de två olika tillfällena. Om urvalet är 

homogent spelar detta inte någon roll då de alla har deltagit i samma undervisning och kan yttra 

sig lika kvalificerat. Men hur sannolikt är det? (Bryman, 2008, s. 200) 

Det är även svårt att avgöra hur uppriktiga eleverna är då de fyller i enkäten. 

En annan källa till felaktig information skulle kunna vara betygen. Läraren skulle oavsiktligt 

kunna se mer positivt på elevernas prestationer i den ena eller andra kursen beroende på 

känslomässiga skäl, men då hen är en så rutinerad lärare är detta inte troligt. En annan felkälla 

skulle kunna vara att elevernas prestationer fluktuerar beroende på personliga skäl, årstiden 

eller andra skäl som inte kan förutses. Men med tanke på att elevernas tidigare studieresultat är 

väl kända kommer detta i så fall att upptäckas. Det kan även vara så att det faktum att det görs 
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en studie på klasserna stimulerar eleverna till prestationshöjningar vilket skulle kunna ge 

missvisande resultat.  

Det är även möjligt att jag själv bearbetat data på ett felaktigt sätt. (Bryman, 2008, s. 200) 

 

2.7 RELIABILITET OCH VALIDITET  

2.7.1 RELIABILITET 

Ett problem med undersökningen är att elevunderlaget inte är tillräckligt för att ge ett signifikant 

statistiskt underlag. Detta medför att det är svårt att dra generella, tillförlitliga slutsatser ur 

undersökningen.  

Svarsfrekvensen var 50 %. Då den första kursen utvärderades med namn framgår att det är de 

elever som presterar väl som är överrepresenterade som respondenter. Den interna reliabiliteten 

borde vara god, men om fler elever svarar kan resultatet ändå se annorlunda ut på grund av det 

stora svarsbortfallet. Det kan vara så illa att enbart de elever som tycker om de undersökta 

arbetssätten har svarat och i så fall är resultaten starkt skruvade.  

Det går att upprepa experimentet, men i så liten skala som i detta fall är resultaten starkt 

beroende på elevsammansättningen i klasserna varför den externa reliabiliteten kan anses vara 

låg. Å andra sidan arbetar alla lärare i liten skala och är kanske mest intresserade av just sina 

klasser och hur de kan utvecklas. Kursutvärderingar är färskvara och kan användas i den 

rådande situationen. Även om den externa reliabiliteten kan anses vara låg är ändå resultaten 

av intresse då de visar på tydliga trender. I denna undersökning söks indikationer på förändring, 

men för att man skall kunna lita på resultaten måste vissa värden är stabila. Eftersom 

undersökningen genomförs två gånger borde de stabila värdena vara stabila. Detta visar sig vid 

upprepning enligt metoden test-retest. De stabila faktorerna visar på mätningarnas pålitlighet 

vilket i sin tur ger trovärdighet till förändringsindikatorer. (Bryman, 2008, s. 161) 

En fördel med att använda ett standardformulär är att frågorna är välformulerade. Det går inte 

att tolka på flera sätt vilket ger god reliabilitet i undersökningen.  

 

2.7.2 VALIDITET 

Hur mäter man på bästa sätt en subjektiv företeelser som “Lust” i lärandet? Det var en risk att 

ta med denna term i frågeställningarna men bedömdes viktig för elevernas utveckling och 

internaliserings av de kulturella redskapen ”Förmåga att inhämta information” och ”att kunna 

delta i ett deliberativt samtal”. Olika individer uttrycker lust på olika sätt och det är stor risk att 

bli luddig. Om observationer används kanske signalerna misstolkas. Hur avgör man om en livlig 

elev eller en djupt koncentrerad elev upplever lust i lärandet? Metoden använd i detta fall är att 

tolka svaren. Hur uttrycker sig eleverna i enkäterna? Vilka ord använder de? Uttrycker de sig 

så kort som möjligt eller anstränger de sig för att ge utförliga svar. Är tonen positiv eller 

negativ? Finns eller saknas superlativen Detta kan ses som indikatorer det vill säga indirekta 

mått på begreppet ”Lust” vilket gör det kvantifierbart och därmed mätbart. Detsamma gäller 

frågeställningen om planering och översikt. Även om eleverna säger sig vara planerade, hur vet 

man att det inte är en efterkonstruktion med facit i hand, eller att de anpassar sig till frågan och 
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vill framstå som mer planerade än vad de är? De kanske menar än annan sak med ”Planering” 

än vad forskaren menar. Även här måste svaret kompletteras genom att söka indikatorer. Vad 

uttrycker till exempel eleverna som efterfrågat, underlättande och meningsfullt i skolan? På så 

vis fås multipla indikatorer som kompletterar varandra för att kunna dra bättre slutsatser. 

(Bryman, 2008, ss. 155,156) 

 En fara med denna metod att elevernas sätt att uttrycka sig kanske inte enbart handlar om 

kursen. Dagsformen avgör. Den ena kursen ges mitt i terminen och den andra sist före jullovet. 

Kanske är eleverna generellt mer pressade under en viss period, kanske är vädret annorlunda, 

många omständigheter kan skifta. Enkätens utformning är en standardiserad kursenkät. Kanske 

kunde en ren fråga ”Har kursen varit rolig?” kunnat läggas till. Men frågan är om direkt, sluten 

fråga hade fått så mycket mer utförliga och ärliga svar än ”Ja”. Detta hade även varit en starkt 

ledande fråga. (Bryman, 2008, s. 245)Poängen med ett standardformulär är att eleverna inte vet 

exakt vilka svar som söks och därigenom kan svaren användas för tolkning av olika 

frågeställningar. Formuläret tar upp alla de aspekter som behövs för en kursutvärdering vilket 

borgar för god validitet (Björkdahl Ordell, 2007, s. 91) 

Formuläret har även använts tidigare inom forskningsområdet av Gunvor Selberg vilket ger 

hög ytvaliditet d.v.s. andra personer anser att formuläret speglar innehållet i de aktuella 

begreppen. (Bryman, 2008, s. 163) 

 

2.8 SAMMANFATTNING 
I detta avsnitt presenterades undersökningens vetenskapliga utgångspunkter närmare.  

• Det dubbla uppdraget att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden kan 

uppfyllas genom pedagogik baserad på deliberativ samtalsdemokratisk teori  

• Uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet är två lika metoder med olika 

utgångspunkter; Att förbereda eleverna och ge dem djupare förståelse för kursens 

innehåll och genomförande respektive att entusiasmera eleverna 

• Dessa båda metoder bygger på att läraren och eleverna går igenom kursens material 

och planerar undervisningen tillsammans 

• Eleven kan genom dessa arbetssätt utveckla medierande metoder för förberedelser med 

informationsintag och förmåga att delta i deliberativa samtal 

• Appropriering av dessa medierande metoder antas underlättas av att eleven känner lust 

i lärandet 

• Vald parameter är information då det är en essentiell komponent i det dynamiska 

medborgarskapet 

 

Studien är utformad som en enkätstudie där två klasser, EK13 & EK14, som läser 

marknadsföring parallellt ombeds utvärdera ett kursmoment (kurs1) som genomförs med 

ordinarie lärares ”vanliga” arbetssätt. Därefter genomförs ett kursmoment (kurs2) som är 

utformat i enlighet med uppgiftsorienterat/elaktivt förhålningssätt. Eleverna ombeds utvärdera 

även denna kurs med samma enkätformulär som för kurs1. Tidplanen för kurs1 är HT15 V42-
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46 och för kurs2  HT16 V47-V50. Val av respondenter är EK Åk 13 & 14 (Åk 2 & 3) på den 

skola där jag genomförde VFU. 

Enkäten lånades från (Selberg, 2000, s. 199) 

Av forskningsskäl har inte eleverna informerats om exakt vad forskningen handlar om och de 

skulle förmodligen känna sig både besvikna och lurade om deras svar redovisades till hundra 

procent. Därför har hela materialet avkodats, skolans och lärarens namn presenteras inte i 

rapporten och underlagsfilen lämnas inte ut till någon. (Bryman, 2008, s. 132) 

I korthet går analysen till så att 1. Eventuella skillnader i elevernas svar i de båda enkäterna 

jämförs och kategoriseras. 2. Därefter analyseras om elevernas studieprestationer skiljer sig 

mellan delkurserna. 3. Därefter utvärderas svaren utifrån forskningsfrågorna. 

Genom enkätstudien skapas ett primärt material, men då flera forskare redan belagt området 

kan jämförelser göras med dessa resultat. Som sekundär källa används framför allt Sehlberg. 

Detta stärker studiens validitet. Den största risken i undersökningen är Urvals och samplingsfel. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Skollagen ger den svenska skolan och de som arbetar i den ett dubbelt uppdrag att dels bibringa 

elever ämneskunskaper och främja utvecklingen av demokratiska kompetenser. Då den svenska 

Skollagen och Skolverket tagit fasta på de demokratiska värdena och dialog mellan lärare och 

elever utgår detta arbete från demokratiskt ledarskap och arbetsformer. Fokus är på det 

deliberativa samtalet som är en del av den demokratiska traditionen. Kring demokrati finns 

många teoribildningar. För att ge en bild av arbetsuppgifter och arbetsmiljö som väntar 

eleverna presenteras beslutsprocesser i företag och demokratiska beslutsprocesser i stat och 

förvaltning. Budgetprocessen tas upp som ett exempel där ekonomers. Därefter presenteras i 

stycket ”Demokratiska värden i skolan” hur det deliberativa samtalet implementeras som 

arbetssätt i skolan via skollagen och Skolverkets texter. Stycket ” Deltagardemokratisk teori 

och samtalsdemokratisk teori” presenterar närmare skillnaden mellan dessa vanliga former av 

demokrati i skolmiljöer och varför det deliberativa samtalet är en viktig färdighet för eleverna 

att ta till sig. Därefter följer ett stycke som tar upp ganska färska studier som visar på för och 

nackdelar då eleverna arbetar med demokratiska arbetsformer. Slutligen diskuteras kort 

lärarens dubbla uppdrag, att förmedla värden och kunskaper till individerna och hur 

uppgiftsorienterad och elevaktiv pedagogik kan tillgodose båda uppdragen. 

 

3.1 LÄRARENS DUBBLA UPPDRAG 

I Nihlfors bok ”Lärarens dubbla uppdrag: enligt den nya skollagen” som kom ut 2012 utvecklas 

tankar om dubbelhet på flera nivåer i lärarprofessionen. Därför är det viktigt att känna lagen för 

att som lärare veta sina rättigheter och möjligheter. (Nihlfors E. , 2012, s. 8) Läroplanen är en 

förordning som utgår från skollagen. Kursplanen kan vara väldigt detaljerad, men skollagen 

och läroplanen ger läraren frihet att prioritera, ”frihet under ansvar”. (Nihlfors E. , 2012, ss. 23-

27, 45, 82) 

Det första exemplet på dubbelhet i lärarrollen är att läraren både är pedagog och tjänsteman 

med myndighetsutövning, utbildare och bildare vilket innebär att läraren/skolan både skall 

organisera för lärandet och det bildande uppdraget där det ingår att skapa förutsättningar för att 

varje individ växer och har lust till lärande. (Nihlfors E. , 2012, ss. 80, 32, 33, 159, 176) 

Det ligger i den gode tjänstemannens roll att svara upp mot det demokratiska 

samhällsuppdraget, d.v.s. till exempel demokratiska värden, inte bara att möta upp 

kunskapsmålen. (Nihlfors E. , 2012, ss. 34, 81) ”Demokratin måste ständigt erövras på nytt” 

(Nihlfors E. , 2012, s. 67) 

Även styrningen av skolan är dubbel, den synliga och osynliga. Den synliga är den officiella 

och den osynliga är t ex överstatliga aktiviteter och lokala intressenter. Den överstatliga nivån 

med EU och OECD arbetar i dag med utredningar som på sikt kommer att få inflytande i skolan. 

Det statliga inflytande över utbildningen sker genom Skollagen och Skolverket och kommunen 

har inflytande genom att möjliggöra realiseringen av skolan. Det finns även många stake 

holders på lokal nivå som har inflytande t.ex., politiker, föräldrar, elever och närsamhället som 

har åsikter. Därför är det viktigt att känna till sitt uppdrag. (Nihlfors E. , 2013) 

Dessutom är läraruppdraget dubbelt genom att läraren både skall förmedla kunskap och bidra 

till elevens utveckling. Det kräver både aktiva insatser av den individuella läraren och 

samarbete i lag. (Nihlfors E. , 2012, s. 73) Detta bidrar till elevens framtida utveckling och man 
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vet inte när det får utdelning, eleven kan göra framsteg många år senare. Det livslånga lärandet 

grundläggs i skolan. Vi vet inte vilken värld dagens barn kommer att leva i framtiden, men vi 

formar dem nu. Genom utbildning och bildning ger vi dem beredskap för ett livslångt lärande 

och ger dem möjlighet att utvecklas under helt ändrade förutsättningar. (Nihlfors E. , 2012, s. 

177) (Nihlfors E. , 2013) Nihlfors tar nämner i en intervju att även om hon talar om ett dubbelt 

uppdrag så täcker termen flera vinklar då uppdraget har så många bottnar.  (Nihlfors E. , 2013) 

Nihlfors tar upp amerikansk forskning som syftar till förbättra kvaliteten i skolan i förhållande 

till vad eleverna lärde sig i matematik och modersmål. En av de fyra aspekterna som behandlas 

i studien är användning av elever som resurs. Denna strategi visade sig ha mycket stort 

genomslag på elevernas resultat. Nihlfors kommenterar detta ”Den ovanstående slutsatsen 

stärker bilden av att när alla elever involveras i arbetet får det konsekvenser.” (Nihlfors E. , 

2013, s. 70) 

 

3.2 BESLUTSPROCESSER I FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR 
Skillnaden mellan företagsinterna beslutsprocesser och politiska, demokratiska 

beslutsprocesser är först och främst hur det bestäms vem som skall delta i besluten och får göra 

sin röst hörd. En förutsättning för att kunna delta i beslutsprocesser är tillgång till information. 

Även här finns stora skillnader mellan beslutsprocesser i privat näringsliv och offentliga 

verksamheter. I demokratiska beslutsprocesser i Sverige bestäms detta via lagstiftningen och 

allmänna val av ledamöter till Riksdag, Landsting, Kommun- och Kyrkofullmäktige 

(Valmyndigheten, 2015) och inom näringslivet beslutas deltagandet av högre chefer, men i 

Sverige finns även lagstiftning som garanterar medarbetare insyn och medbestämmande via de 

fackliga organisationerna. (Lagen om Medbestämmande i Arbetslivet: MBL) MBL inför 

begreppet ”Informationsrätt”. Att vara informerad i förväg om rådande omständigheter är en 

förutsättning för att kunna delta i beslutsprocesser. (Riksdag, 2015). En viktig skillnad mellan 

beslutsprocesser i offentlig och privat verksamhet i Sverige är att tex beslutsprotokoll i offentlig 

verksamhet är offentliga handlingar som vem som helst får läsa. ”Offentlighetsprincipen är en 

grundläggande princip för vårt statsskick. I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, 

finns det bland annat bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar.” 

(Regeringskansliet, 2015) 

I privat verksamhet kan information vara mycket begränsad trots informationsrätten men 

demokratiska arbetssätt har länge använts inom privat näringsliv och industri som ett sätt att 

förankra beslut genom delegering av beslutsrätt. Detta sätt att leda grupper har ibland vänts från 

att vara verkligt medbestämmande till en metod för att övertyga medarbetare om riktigheten i 

beslut som de getts möjlighet att delta i.  Detta är på sikt ett kontraproduktivt arbetssätt eftersom 

det skapar misstro om medarbetare känner sig manipulerade och förda bakom ljuset. För att 

detta skall vara ett långsiktigt fungerande arbetssätt måste de medarbetare som mottar delegerad 

beslutsrätt även få tillgång till fullständig information och känna att de deltar i rätt beslut och 

inte oviktiga beslut. (Pateman, 1970, s. 69) 

 

3.2.1 BUDGETERINGSPROCESSER SOM STYRNING OCH SOM LÄRANDE 

Ett exempel på beslutsprocesser i företag och offentlig sektor som eleverna i 

Ekonomiprogrammet kan tänkas komma att arbeta med är budgeteringsprocessen. Denna 
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process kan utvecklas på olika sätt beroende på om ledningens fokus är på styrning av 

verksamheten eller att stimulera medarbetarnas kreativitet genom att ge dem utrymme till 

medbestämmande. De två modeller som beskriver de teoretiska ytterligheterna av 

budgeteringsprocess är Uppbyggnadsmetoden och Nedbrytningsmetoden. I verkligheten 

används ofta blandningar av de båda, detta kallas Iterativa metoder. Budgetprocessen initieras 

alltid och avslutas alltid av ledningen. Hur arbetet går till däremellan varierar.  För att 

budgetprocessen skall kunna vara ett verktyg för att utveckla organisationen är det viktigt att 

den är lätt att förstå även för de medarbetare som normalt inte arbetar med ekonomi. De kan då 

involveras i processen och ge sitt bidrag. En fördel med att inte utgå från snäva ekonomiska 

ramar är att medarbetarna inte behöver känna sig hämmade i sina förslag om att utveckla 

verksamheten. Om de givna ekonomiska ramarna är för snäva kan budgetprocessen upplevas 

som en formsak, ett nödvändigt ont som mest tar tid från det riktiga arbetet. Då budgetprocessen 

lämnas till ”experterna”(Controllers) bidrar det till negativa, konserverande effekter på 

verksamheten. 

 

Figur 6 Aktiviteter i Uppbyggnadsmetoden &  Aktiviteter i Nedbrytningsmetoden (Ax, 2015, s. 142) 

I Uppbyggnadsmetoden lämnar företagsledningen förutsättningarna för budgetarbetet till 

Ekonomistaben. Dessa förutsättningar baseras på företagets strategiska inriktning och 

omvärldsanalys. Ekonomistaben kompletterar förutsättningarna, t.ex. med förväntade 

händelser under perioden, t.ex. olika prognoser eller konjunkturläge och skapar instruktioner 

till Budgeterarna utifrån rådande förutsättningar. Budgeterarna går igenom sin verksamhets 

behov och skapar utifrån instruktionerna delbudgettar. I detta arbete har Budgeterarna en 

pågående dialog med Ekonomistaben angående om de kan nå målen i instruktionen och varför, 

man justerar budgeten i samarbete. Därefter lämnar Budgeterarna delbudgeterna, med en text 

som beskriver hur budgeteraren planerar att använda de budgeterade medlen, för 

sammanställning i förslag till Huvudbudgetar.  Detta första utkast granskas av Ledningen och 

kan komma att omarbetas flera gånger innan Huvudbudgeten godkänns. Fördelarna med 

Uppbyggnadsmetoden är att budgeteringsprocessen kan användas som lärprocess tack vare att 

den stimulerar kreativiteten och dialogen i och mellan avdelningar. Det är även så att det är 

lättare att ta ansvar för en budget som man själv tagit fram, därför är det ofta det ofta samma 

person som gör båda delarna t ex avdelningschefer. En nackdel är att denna dialog kan ses som 

en förhandling mellan delar av verksamheten om det ekonomiska utrymmet. Det är även en 

arbetskrävande process.   

Motsatsen till Uppbyggnadsmetoden är Nedbrytningsmetoden. Detta är en auktoritär metod 

som utgår från Ledningens syn på verksamhetens behov utifrån önskade resultat. I detta fall 

börjar processen med att Ledningen fastställer en huvudbudget som sedan bryts ner i 

verksamheten. Budgeterarna har här en granskande funktion och har inte mycket att säga till 

om. Fördelen med denna metod är att man ser hela företaget som en helhet. Nackdelen är att 

man inte använder budgetprocessens potential för att driva förändringsarbete och på 
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avdelningsnivå kan man i värsta fall känna att man inte har ett ansvar för en budget som man 

inte kunnat påverka och som dessutom tagit tid och fokus från ”det riktiga jobbet”. 

(Ax, 2015, ss. 241-243) 

 

3.3 DEMOKRATI, EN HISTORISK TILLBAKABLICK  
Tankarna om statens utformning med demokratiskt styre går tillbaka till Sokrates. Den 

folkstyrda, demokratiska idealstat som Sokrates definierade på 400 talet f.Kr. var en elitistisk, 

aristokratisk demokrati där ”de bästa” styrde med det bästa för ögonen. Sokrates hade många 

tankar om vilka de bästa var och definierade noga dygder och egenskaper som krävdes och hur 

de styrande skulle resonera. (Malnes, 1994, s. 27)  

Grunden i demokratin var att varje röstberättigad individ hade en röst, och att processer för att 

fatta politiska beslut, stifta lagar och skapa administrationer i staten alla utgår från diskussion 

och röstning inom kollektivet. I teorin kan vem som helst inom kollektivet nå en ledande 

position inom staten. Vem som är röstberättigad har varierat under tiden. Bara män med en viss 

utbildning, förmögenhet, eller bosatta på ett visst ställe… (Malnes, 1994, s. 45)  

Sedan dess har tankarna kring demokrati utvecklats åt flera håll t.ex. direkt demokrati, deltagar 

demokrati och representativ demokrati. 

 En grundläggande tanke som höll länge är att demokrati kopplades samman med ideal som 

t.ex. rättvisa. På 1940-talet lanserade Joseph Schumpeter en osentimental definition av 

begreppet demokrati frikopplat från ideal. ”Democracy is a political method, that is to say, a 

certain type of institutional arrangement for arriving at political-legislative and administrative-

decisions.” (Pateman, 1970, s. 3) Alla höll inte med om detta. 

En av företrädarna för pragmatismen, John Dewey definierar demokrati som ”En demokrati är 

mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening med andra, av gemensam, 

delad erfarenhet.” (Dewey J. , 1985, s. 127)  Dewey ansåg även att demokrati måste få dominera 

skolan. ”Dagens verklighet kan tyckas långt från detta ideal: det demokratiska 

utbildningsidealet blir till en farsartad och samtidigt tragisk illusion om det inte i växande grad 

får dominera vårt allmänna skolväsende.” (Dewey J. , 1985, s. 139) 

I mellankrigstiden utvecklades flera riktningar i idéer om hur stater skulle byggas. 

Industrialismen ledde till att städer växte och gemenskapen i mindre samhällen ersattes av nya 

former för tillhörighet i städerna. Under denna tid växte sig facismen stark i europa och 

elitistismen utvecklades överallt i världen.  

1922 gav den amerikanska journalisten Walter Lippmann ut boken ”Public opinion” där han 

utvecklade tankar om ett elitistiskt styrt samhälle. 1927 gav John Dewey ut ”The public and its 

problems” som svarade på Lippmanns teser som han ansåg vara den största attacken på det 

demokratiska samhället någonsin. Dessa båda böcker är av intresse i dag därför att dåtida teorier 

utvecklade för industri och som försvaras av Lippmann, i dag funnit sin väg in i våra liv till och 

med i den Svenska skolan. Att det är just Dewey som redan då formulerade antiteserna mot 

dessa instrument är förmodligen skälet till att han i dag är så inflytelserik inom pedagogiken, 

men hans tankar om samhället i stort är lika viktiga.  
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Inquiryn som Dewey utforskar är hur ”The Great Society” skall formas till “A Great 

Community” Ungefär hur det stora (storartade) samhället skall bli en stor (storarttad) 

samhörighet. (Dewey J. , 1927, s. 184) Han utvecklar bland annat ett resonemang kring hur 

uvalsprocesserna i val av ledare gått till traditionellt och hur detta urval i sig styr tänkandet i 

beslutsprocesser.  

Han talar om att ett traditionellt manligt ledarskap med ”grå skägg” till synes baserats på 

antagandet att män med grå skägg har djupare kunskaper och ett moget förhållningssätt men 

Dewey drar slutsatsen att detta antagande inte är riktigt. Män med grått skägg hade makt ”ipso 

facto”, därför att de hade den. ”… there is no doubt that, in most communities the ability of a 

man to win battles has seemed to mark him out as a predestined manager of the civil affairs of 

a community. There is no need to argue that the two possitions demand different gifts and that 

achievement in one is no proof of fitness for the other. ” Han pekar ut att människor tänker 

förenklat och att man (Dewey J. , 1927, s. 79) därför förväxlar kompetens inom ett område med 

kompetens inom ett annat. Dewey tar också upp att tänkare som Platon och Rousseau ansåg att 

en stats storlek begränsades till det antal personer som kunde känna varandra och träffas i möten 

ansikte mot ansikte och bara fungerade med en homogen befolkning. Men Dewey påpekar att 

moderna sätt att kommunicera eliminerar avstånd och möjliggör tankeutbyten i större skala. 

”The elimination of distance, at the base of which are physical agencies, has called into being 

the new form of political assoiciation.” (Dewey J. , The public and its problems., 1927, s. 115)   

Enligt Dewey är risken att konserverande krafter som inte tillvaratar ”inquiry” och 

expertkunskap och att förmågan att fatta riktiga beslut snabbt blir föråldrad. Hans exempel är 

politiken som formats i en annan tid då helt andra situationer rådde. (Dewey J. , 1927, s. 123) 

Dewey utvecklar tankar om vad ett gott samhälle är och säger bland annat ”A measure of the 

goodness of a state is the deegree in which it relieves individuals from the waste of negative 

struggle and needless conflict and confers upon him positive assurance and reenforcement in 

what he undertakes. This is a great service, and there is no call to be niggardly in acknowledging 

the transformation of group and personal action which states have historically effected.” 

(Dewey J. , 1927, s. 77) 

Efter att ha speglat svårigheterna med de allt större kontexter som bildas i det moderna 

samhällena kommer Dewey till slutsatsen att dialog i ett lokalt sammanhang är lösningen för 

kunskapsspridning och bildande av publika uppfattningar.  ”Logic in its fullfilment recurs to 

the primitive sense of the word: dialogue. Ideas which are not communicated, shared, and 

reborne in expressions are but soliloquy, and soliloquy is but broken and imperfect thought.” 

(Dewey J. , 1927, s. 218) 

Inom den svenska skolans värld är det i dag vanligt att tala om deltagademokratisk och 

samtalsdemokratisk teori som bland annat togs upp i statens demokratiutredning. 

(Demokratiutredningen., 2000).  
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3.4 DELTAGARDEMOKRATISK TEORI OCH SAMTALSDEMOKRATISK TEORI 
 Deltagardemokrati kännetecknas av att eleverna deltar i formaliserade organ som elevråd och 

klassråd och har ett direkt inflytande och maktutövande över verksamheten i skolorna bland 

annat genom röstning. Samtalsdemokratisk teori bygger på det deliberativa samtalet, kort sagt 

att ha en öppen dialog i klassrummet där eleverna får utveckla värdegrunden genom diskutera 

och ta ställning till olika argument. (Almgren, 2006, s. 112) Centrala principer i deliberativ 

demokratiuppfattning är ömsesidighet, ansvarighet, offentlighet, frihet och möjlighet. (Krantz, 

2005, s. 31) För att ett deliberativt samtal skall kunna äga rum krävs att den sociala kontexten 

präglas av frihet och lika möjligheter. Ömsesidighet i det deliberativa samtalet betyder att 

deltagarna i samtalet tillmäts samma moraliska status och att syftet med samtalet är att hitta 

ömsesidigt delade argument. Denna princip antas förutom att resultera i konkreta beslut och 

handlingsplaner även stötta och utveckla moraliska processer hos deltagarna; utvecklas från att 

ha en bunden rationalitet d.v.s. en given partiskhet och har möjlighet att se saker på andra sätt 

än taget för givna tankesätt. En poäng med deliberativa samtal är att fler alternativa argument 

framkommer vilket gör den totala problemanalysen flerfacetterad. Syftet med samtalet är att 

identifiera områden som man är överens om (ömsesidigt delade argument) men om det inte går 

att nå koncensus om någonting skall dialogen ändå fortsätta därför att dialogen i sig är ett mål. 

Att t ex enbart rösta utan att först ha ett deliberativt samtal anses inte innehålla samma 

kvalificerade kommunikativa handlande som en diskussion, bland annat därför att det är lättare 

att handla enligt själviska motiv i en ren röstning och mycket svårare att formulera argument 

för och stå för dessa motiv i ett öppet samtal. Principen om ansvarstagande betyder att 

deltagarna i samtalet skall se konsekvenser av besluten utsträckta i tid och rum. Vad betyder 

besluten för andra grupper än den egna? Principen om offentlighet handlar om att alla skall 

känna till de förutsättningar och villkor som påverkar den politiska processen eller det för 

handen rådande samtalet, med andra ord, ha tillgång till information. Detta är ett stort och 

komplicerat område som bland annat handlar om att det kan vara svårt att se om individer är 

ärliga eller har dolda intressen i att delta i samtalet. Denna princip i sig är ett argument för att t 

är en viktig medborgarträning att lära sig föra ett deliberativt samtal. (Krantz, 2005, ss. 32-35) 

Figur 7 Det dynamiska medborgarskapet (Demokratiutredningen., 2000) 
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Statens demokratiutredning 2000 använder begreppet ”Det dynamiska medborgarskapet”. 

Detta begrepp visar på villkor för en dynamisk process som syftar till delaktighet. För att 

deltagare, i skolans värld eleverna, skall uppleva ett meningsfullt deltagande skapas detta av 

deltagande och möjlighet till inflytande. Parametern delaktighet kan påverkas positivt och 

negativt av parametrarna ”Öppenhet och insyn” och ”Politisk jämlikhet”. 

(Demokratiutredningen., 2000, s. 38) Denna modell presenteras här därför att den visualiserar 

hur viktig parametern ”Öppenhet och insyn” eller helt enkelt information är för ”Det dynamiska 

medborgarskapet” men lika gärna för att ett deliberativt samtal skall kunna föras.’ Bilden 

illustrerar på ett konkret sätt hur parametern ”delaktighet” helt kollapsar utan öppenhet och 

insyn och Politisk jämlikhet vilket är detsamma som Grundprinciperna offentlighet och 

ömsesidighet i det deliberativa samtalet. Utan dessa parametrar reduceras bilden till en 

endimensionell punkt. Det blir inte ett meningsfullt deltagande utan delaktighet, deltagande och 

inflyttande blir en fix punkt. 

 

3.5 MÅLSTYRNING I SKOLAN 
Målstyrning är ett gammalt arbetssätt för att styra processer som ursprungligen kommer från 

industrin. Det som skiljer målstyrning från andra metoder är tanken att styra mot mål med mål. 

Tanken är att formulera klara mål på en övergripande nivå och följa upp målen på samma höga 

nivå. Det finns inte en modell för hur målstyrning utan det är ett samlingsbegrepp för flera 

styrningstekniker (Rombach, 1991, 10ff). I skolans värld används målstyrning med ramlag. 

Idén är att politikerna arbetar på en övergripande nivå och praktisk utformning av 

implementeringen delegeras till praktikerna med sakkunskap. Därmed får tjänstemannen (i 

slutänden läraren) stor frihet att utnyttja professionella kunskaper. (Lundquist, 1992, s. 83). 

Redan 1916 kom John Deweys bok ”Demokrati och utbildning” ut första gången. I den 

utvecklar han sina tankar om vad mål är i utbildning och hur de bör formuleras för att fungera. 

Han höjer ett varningens finger för hur målformuleringen inom industrin är för snäv för att ta 

till vara utveckling av det mänskliga intellektet: ”Tendensen att reducera sådant som arbetets 

verkningsgrad och vetenskaplig ledning till rent tekniska frågor visar på hur ensidigt tänkandet 

har stimulerats hos dem som kontrollerar och anger målen för industrin. Eftersom ett allsidigt 

och välbalanserat socialt intresse saknas, stimuleras inte intresset för humana faktorer och 

relationer inom industrin.  Intelligensen begränsas till de faktorer som har med teknik och 

marknadsföring att göra. Utan tvekan kan en mycket skarp och kraftfull intelligens utvecklas 

inom denna trånga ram, men att försumma viktiga sociala faktorer innebär icke desto mindre 

intellektuell brist och motsvarande förvrängning av känslolivet.”  ” (Dewey J. , 1985, s. 125) 
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3.6 PEDAGOGIK 
Det deliberativa samtalet har sin motsvarighet inom pedagogiken. I detta stycke presenteras 

översiktligt Pragmatismen, det Sociokulturella perspektivet med Dialektiskt 

utvecklingsperspektiv och två modeller som baseras på de tidigare nämnda teoribildningarna; 

uppgiftsorienterat förhållningssätt/ elevaktivitet. 

 

3.6.1 PRAGMATISMEN 

En av Pragmatismens företrädare, Dewey hävdade att lärande sker när vi gör eller förändrar 

någonting genom handling vilket kort uttrycktes ”learning by doing”. Pragmatismen ville att 

eleverna skulle få en ”sannare” bild av verkligheten än vad de traditionella 

undervisningsmetoderna gav. (Egidius, 2005, s. 27) 

 

3.6.2 DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

En annan källa till förnyelse inom pedagogiken under nittonhundratalet var det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Det stora namnet inom detta perspektiv var Lev Vygotskij som 

framhöll språket som verktygens verktyg och avgörande för barns utveckling av tänkande och 

minne. Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet är medierande metoder. Detta 

är kulturella redskap av olika slag som eleverna utvecklar och använder sig av för att tolka och 

kommunicera med omvärlden detta kunde vara många saker som symboler eller scheman men 

det främsta av dessa verktyg var talet. 

“In the living drama of verbal thinking, movement takes the reverse path. It moves from the 

motive that gives birth to thought, to the formation of thought itself, to its mediation in the 

internal word, to the meanings of external words, and finally, to words themselves” (Vygotsky, 

1962) 

Dessa båda ansatser skapade ett samspelande motsatsförhållande, en dialektik d.v.s. samtidigt 

som individerna präglas av den kontext de lever i utvecklar individen verktyg för att påverka 

kontexten. (Egidius, 2005, s. 54)   

Grupparbete är väsentligt inom detta perspektiv. Eleverna utvecklas tillsammans genom att 

använda nya termerna inom kunskapsområdet i dialog med varandra och kan på så vis direkt 

tillägna sig ett nytt aktivt ordförråd då de tillsammans internalisera kunskapsområdet. Lärande 

genom metakognition (lärande då eleven ställs inför ett problem) är också enligt Vygotskij ett 

bra sätt att förbättra tänkandet. Enligt Vygotskij skall läraren finnas till hands vid behov för 

handledning, men inte komma med direkta lösningar. Eleverna skall inte bara ta över kunskap 

från läraren utan den skall göras till deras egen, approprieras. (Hwang, 2011, s. 67) 

Begreppen och tankarna som formulerades av Pragmatismen och det Sociokulturella 

perspektivet har tillämpats i flera senare pedagogiska teorier. 

Egidius tar upp att man inom skolan borde skilja på begreppen kunnande, som är färdigheter 

och förmågor och kunskap som är olika typer av vetande. Ett exempel på kunnande är att 

bearbeta information eller med Vygotskijs begrepp är kunnande ett medierande verktyg. Ett 

exempel på kunskap är ”sådant som syftar till en djupnande förståelse av samtid och kultur” 
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(Egidius, 2005, s. 62) För ämnet Ekonomi skulle detta kunna vara redovisning, marknadsföring 

etc.  

 

3.6.3 UPPGIFTSORIENTERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH ELEVAKTIVITET 

Två ord som används synonymt är uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet. 

Det är ett pedagogiskt känt grepp att ge eleverna en ”karta” över undervisningens innehåll och 

upplägg.  Detta är ett uppgiftsorienterat förhållningssätt med avseende på planering då läraren 

utgår från läroplan och läroböcker och presenterar läroplanstexten för eleven i förväg och låter 

eleverna komma med förslag på hur en sekvens metodiskt kan genomföras. (Hansén, 2011, s. 

272) Egidius använder termen ”elevaktivitet” för samma upplägg ”Det finns många sätt att få 

elever och studenter att känna lust att lära sig det som en utbildning handlar om. Till de mer 

drastiska hör metoden att låta de lärande själva vara med vid utformningen av de kurser som 

ingår. Lärarna undervisar inte. De satsar på att de lärande skall ta tag i sitt eget lärande. ” 

(Egidius, 2005, s. 33)  

Ett område som systematiskt använder uppgiftsorienterat förhållningssätt är utbildningen av st-

läkare. De tjänstgör under handledning som specialistläkare och lär sig genom att ställas inför 

problem i arbetet. (Egidius, 2005, s. 118) 

 

3.7 TIDIGARE FORSKNING; KUNSKAPSMÅL KONTRA ELEVINFLYTANDE I SKOLAN, 

ERFARENHETER OCH FORSKNING I SVERIGE 
Hur skall man då ta sig an uppgiften att samtidigt ge eleverna erfarenhet av inflytande i skolan 

och nå kunskapsmålen?  

Det finns forskning som pekar på att när eleverna har möjlighet till elevinflytande i form av 

deltagardemokratiskt inspirerade direkta påverkansmöjligheter sjunker samtidigt deras 

teoretiska kunskaper om demokrati medan ett samtalsdemokratiskt arbetssätt med öppet 

klassrumsklimat påverkar deras politiska kunskaper positivt. (Almgren, 2006, s. 198) 

I dag är det vanligt förekommande att elever arbetar med eget arbete och skolorna tar upp detta 

som exempel på elevinflytande. På detta sätt får eleverna mer ansvar för arbetsuppgifter som 

ligger inom det egna arbetet men de får samtidigt inte så stort inflytande över arbetets innehåll. 

Elevernas inflytande begränsas till administrativa beslut som ”var och när”, inte ”vad och 

varför”. (Tham, 1998, ss. 85, 86)  

3.7.1 DELAKTIGHET I SKOLAN UR ETT UNGDOMSPERSPEKTIV 

När man i ett forskningsprojekt om delaktighet i skolan ur ett ungdomsperspektiv frågade 

eleverna vilka deras förväntningar inför den kommande skolstarten var blev resultatet” I dessa 

förväntningar såg vi delaktighetens grundvillkor, att få vara med, att bli informerad, att bli sedd 

i möten både med kamrater och vuxna och att bli mer jämlik i förhållande till vuxna och att få 

påverka.” (Bergström, 2005, s. 146) Detta stämmer helt med definitionen av deliberativ 

demokratiuppfattning, ömsesidighet, ansvarighet, offentlighet, frihet och möjlighet 
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Figur 8 Jämförelse Av elevers förväntningar om inflytande i skolan och deliberativ demokratiuppfattning  (Bergström, 2005, 
s.1467; Krantz, 2005, s.31) 

 

3.7.2 EN STUDIE OM HINDER MOT ELEVINFLYTANDE I GYMNASIESKOLAN 

En studie av hinder för ökat elevinflytande i gymnasieskolan kom fram till följande resultat: 

 Lärarens personlighet och förhållningssätt till eleverna, kunskap inlärning undervisning 

mm 

 Tidsbrist 

 ”Lärarkandidaterna saknar under utbildningen erfarenheter av demokratiska 

arbetsformer som kan kännas som förebilder och påverka attityder till olika 

samarbetsformer i skolan. 

 Elevernas strävan efter goda betyg får konsekvenser för deras syn på undervisningen. 

De får avvaktande passiv roll och letar efter möjligheter att få bra betyg på enklaste sätt. 

Detta underlättar inte en utveckling mot ökat medinflytande i skolan” 

 

 (Skolverket, 1993, ss. 23-25) 

 

Detta är nedslående fakta som både pekar på de individuella lärarnas och lärarutbildningens 

tillkortakommanden, men även på hur skolan systematiskt tränar eleverna i att följa minsta 

motståndets lag. 

 

3.7.3 EXEMPLET KRÅKBERGSSKOLAN 

Ett exempel på hur elevinflytande kan praktiseras framgångsrikt är Kråkbergsskolan. 

“Kråkebergsskolan lyfter fram de praktiskt-estetiska ämnena, bild, slöjd, musik. De ingår i alla 

ämnesövergripande temaarbeten som en självklar del. Ett sådant arbetsområde börjar ofta med 

ett öppet samtal, en hjärnstorm, mellan elever och lärare.” ”Kråkebergsskolans elever tar 

ställning till skolans olika styrdokument. De har kursplanen i sin pärm, läroplanen kommer 

fram med jämna mellanrum och betygskriterierna finns upptryckta i häften som eleverna ofta 

använder.” (Tham, 1998, ss. 37,39) I texten intervjuas Gunvor Sehlberg som vid tillfället var 

rektor vid Kråkebergsskolan. Gunvor har även skrivit doktorsavhandlingen ”Elevinflytande i 

lärandet”.   

Deliberativ demokratiuppfattning Elevernas förväntningar 

ömsesidighet, ansvarighet att få vara med, att bli sedd i möten både 

med kamrater och vuxna och att bli mer 

jämlik i förhållande till vuxna 

offentlighet att bli informerad 

frihet och möjlighet påverka 
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3.7.4 ELEVINFLYTANDE I LÄRANDET 

I sin doktorsavhandling från 1999 undersöker Selberg relationen mellan lärande och 

medinflytande för dem som skall lära sig. Undersökningen är uppdelad på två infallsvinklar; 

hur lärande som sker där eleverna har stort inflytande över sin situation och hur lärande varierar 

för elever som har olika kunskaper i och erfarenhet av inflytande. (Selberg, 1999, s. 147) Några 

av Selbergs resultat är listade i Tabell1. 
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Tabell 1 Jämförelse av hur Elever med och utan erfarenhet av inflytande över sina studier arbetar utifrån (Selberg, 1999, ss. 
147-154) 

Elever med mindre erfarenhet av 

inflytande 

Elever med större erfarenhet av 

inflytande  

Har svårare att organisera sitt eget lärande 

(Selberg, 1999, s. 149) 

Har god kontroll över vad som händer och 

över vad som skall hända. (Selberg, 1999, s. 

152) 

Planerade sitt arbete mindre väl (Selberg, 

1999, s. 149) 

De elever som arbetar med att initiera, 

planera, genomföra, bearbeta och utvärdera 

sitt lärande utvecklar dessa färdigheter. 

(Selberg, 1999, s. 151) 

Arbetade mindre med och mer parallellt 

med varandra. (Selberg, 1999, s. 149) 

Elever som kritiska granskar varandras 

studiefrågor utvecklar en fördjupning och 

breddning av sin utveckling av lärande. 

(Selberg, 1999, s. 153) 

 

Samarbetar mindre och formulerar sällan 

mål för arbetet. (Selberg, 1999, s. 151) 

Elever som definierar mål tillsammans och 

sedan samarbetar med varandra för att nå 

dem, utvecklar ett gemensamt ansvar och en 

känsla av gemenskap i arbetet mot målet. 

(Selberg, 1999, s. 150) 

Använde sig av böckerna för att få leding i 

vad som skulle läras in (Selberg, 1999, s. 

149) 

Använde flera källor för att komma fram till 

och formulera sin egen kunskap. (Selberg, 

1999, s. 149) 

Lärde sig i höger grad genom att kopiera 

texter från olika källor än att bilda din egen 

uppfattning genom att skapa egna texter 

över vad man förstått av innehållet. 

(Selberg, 1999, s. 149) 

 

Tolkar i ofta skolans syn på lärandet så att 

eleverna skall plugga in det som läraren 

bestämt. De utvecklar förmåga att 

memorera. (Selberg, 1999, s. 151) 

Ägnar sig inte åt att memorera (Selberg, 

1999, s. 151) 

Ger uttryck för at att de har störst erfarenhet 

av att följa givna instruktioner och plugga in 

det de blivit tillsagda att lära sig. (Selberg, 

1999, s. 153) 

Eleverna erfar att de redan har kunskaper 

när de diskuterar vad de redan vet och de 

blir medvetna om att det är ny kunskap som 

de ska förvärva i sina frågeställningar och 

nya antaganden. (Selberg, 1999, s. 153)  

 

Visade att läroplanernas mål inte kan nås 

med en traditionellt upplagd skola. (Selberg, 

1999, s. 153) 

 

Visar att det finns realism i läroplanerna. 

(Selberg, 1999, s. 153) 

Studierna visar att variationer i erfarenheter och kunskap i inflytande över den egna 

arbetssituationen ger olika kvalitet på lärandet. (Selberg, 1999, s. 149) Ju mer erfaren eleven är 

av att ha inflytande desto djupare blir inlärningen. (Selberg, 1999, s. 151) 

De grupper som deltar i styrningen av undervisningen tillsammans med läraren läser kursplaner 

och använder dem till underlag, får ett annat förhållningssätt till vad och vem som bestämmer 

vad som skall göras. Kursplanen blir på så sätt ett stöd i läroprocessen. Att utveckla eleverna så 
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att de når denna medvetenhet så att de på egen hand kan använda styrdokument är en fråga om 

träning. (Selberg, 1999, s. 151) 

Ett intressant resultat är att Elever med mindre erfarenhet av inflytande Visade att 

läroplanernas mål inte kan nås med en traditionellt upplagd skola. (Selberg, 1999, s. 153)medan 

Elever med större erfarenhet av inflytande visade att läroplanerna är realistiskt 

konstruerade. (Selberg, 1999, s. 153) 

Till sist visar Selbergs studie att om eleverna får arbeta i demokratiska former ställer de 

förväntningar på ett demokratiskt och jämställt samhälle. (Selberg, 1999, s. 154) 

Elever med större erfarenhet av inflytande har god kontroll över vad som händer och över vad 

som skall hända i utbildningen och kursen. (Selberg, 1999, s. 152) Elever som arbetar med att 

initiera, planera, genomföra, bearbeta och utvärdera sitt lärande utvecklar dessa färdigheter. 

(Selberg, 1999, s. 151) Elever som definierar mål tillsammans och sedan samarbetar med 

varandra för att nå dem, utvecklar ett gemensamt ansvar och en känsla av gemenskap i arbetet 

mot målet. (Selberg, 1999, s. 150) Elever som kritiska granskar varandras studiefrågor utvecklar 

en fördjupning och breddning av sin utveckling av lärande. (Selberg, 1999, s. 153) Eleverna 

erfar att de redan har kunskaper när de diskuterar vad de redan vet och de blir medvetna om att 

det är ny kunskap som de ska förvärva i sina frågeställningar och nya antaganden. (Selberg, 

1999, s. 153) Dessa elever använder flera källor för att komma fram till och formulera sina egna 

kunskaper. (Selberg, 1999, s. 149) De ägnar sig inte åt att memorera faktakunskaper utan litar 

till sin förståelse av området. (Selberg, 1999, s. 151)  

Elever med mindre erfarenhet av inflytande har svårare att organisera sitt eget lärande (Selberg, 

1999, s. 149) och de planerar sitt arbete mindre väl (Selberg, 1999, s. 149) De arbetar mindre 

med och mer parallellt med varandra. (Selberg, 1999, s. 149) det vill säga, de samarbetar mindre 

och de formulerar sällan mål för arbetet. (Selberg, 1999, s. 151) Dessa elever använder sig av 

böckerna för att få leding i vad som skall läras in och de lär sig i högre grad genom att kopiera 

texter från olika källor och göra sammanfattningar än att bilda sig sin egen uppfattning genom 

att skapa egna texter över vad man förstått av innehållet. (Selberg, 1999, s. 149) De tolkar ofta 

skolans syn på lärandet så att eleverna skall plugga in det som läraren bestämt och utvecklar 

förmåga att memorera. (Selberg, 1999, s. 151)  De ger uttryck för at att de har störst erfarenhet 

av att följa givna instruktioner och plugga in det de blivit tillsagda att lära sig. (Selberg, 1999, 

s. 153)  
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3.8 SAMMANFATTNING 
I detta avsnitt har arbetets teoretiska referensram presenterats. Skollagen ger den svenska 

skolan och de som arbetar i den har ett dubbelt uppdrag att dels bibringa elever 

ämneskunskaper och främja utvecklingen av demokratiska kompetenser. . Dewey-Lippman-

debatten tas upp för att ge en bakgrund till dagens skollagstiftning.  

Studien använder begreppet “lärarens dubbla uppdrag. (Nihlfors E. , 2012, s. 80).  

Fokus i studien är på det deliberativa samtalet som är en del av den demokratiska traditionen. 

(Krantz, 2005, s. 31) Kring demokrati finns många teoribildningar. Statens demokratiutredning 

2000 använder begreppet ”Det dynamiska medborgarskapet” vilket illustrerar vikten av tillgång 

till information för att demokratiska processer skall kunna fungera. 

För att ge en bild av arbetsuppgifter och arbetsmiljö som väntar eleverna presenteras 

beslutsprocesser i företag och demokratiska beslutsprocesser i stat och förvaltning. 

Budgetprocessen tas upp som ett exempel där ekonomers. (Ax, 2015, ss. 241-243).  

Därefter presenteras i stycket ”Demokratiska värden i skolan” hur det deliberativa samtalet 

implementeras som arbetssätt i skolan via skollagen och Skolverkets texter.  

Stycket ” Deltagardemokratisk teori och samtalsdemokratisk teori” presenterar närmare 

skillnaden mellan dessa vanliga former av demokrati i skolmiljöer och varför det deliberativa 

samtalet är en viktig färdighet för eleverna att ta till sig. Därefter följer ett stycke som tar upp 

ganska färska svenska studier som visar på för och nackdelar då eleverna arbetar med 

demokratiska arbetsformer.  

En av slutsatserna från en av dessa studier är: De elever som arbetar med att initiera, planera, 

genomföra, bearbeta och utvärdera sitt lärande utvecklar dessa färdigheter. (Selberg, 1999, s. 

151) 
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4 EMPIRI 
I detta stycke beskrivs genomförandet av kurs1 och kurs2 och enkätstudien. 

4.1 KURS1 
Den första delkursen genomfördes enligt planerna. Eleverna gjorde skriftliga grupparbeten kring 

marknadsplaner och marknadsundersökningar där de designade en tvålprodukt och planerade 

för marknadsundersökning och därefter marknadsföring och försäljningsaktiviteter utifrån de 

identifierade kundsegmenten. De genomförde även individuella arbeten då de följde 

frågeställningar i läroboken. Efter skriftliga inlämningar redovisade eleverna sina arbeten 

inför varandra. Kursen avslutade med ett prov. 

Efter avslutad kurs bads eleverna utvärdera kurs1 genom att fylla i ett formulär och skicka in 

det via e-post. 

 

4.2 INLEDANDE LEKTION KURS2 
Den första lektionen genomfördes enligt planering i båda klasserna av ordinarie lärare. 

Eleverna studerade innehållsförteckningen i boken och diskuterade vad kapitlet handlade om 

utifrån förkunskaper. Därefter skummade eleverna kapitlet. Eleverna diskuterade därefter hur 

de kunde arbeta i kursen och gav förslag på examinationsform. Därefter Granskades skolverkets 

beskrivning av ämnet Företagsekonomi. Eleverna granskade det centrala innehållet och 

diskuterade om delkursen är relevant. Därefter granskades betygskriterierna. 

Därefter planerades delkursen och genomfördes i enlighet med vad eleverna kommit fram till. 

Det deliberativa samtalet genomfördes på ett bra sätt i båda klasserna. I båda klasserna deltog 

de flesta elever i diskussionen om hur kursen skulle genomföras och examineras. I den ena 

klassen tog det dock lite tid innan samtalet kom igång. Först frågade några elever klassens 

inofficiella ledare vad hen tyckte. Hen svarade läraren att det fungerar bra med PowerPoint-

genomgångar som vanligt. Efter att läraren återigen frågat klassen om de hade synpunkter kom 

samtalet i gång. Exempel på vad som diskuterades var om man skulle ha en stor uppgift eller 

flera små, grupparbeten eller enskilt arbete, muntlig eller skriftlig examination. Det utbröt även 

spontant livliga diskussioner om de olika metodernas relevans i kursen. Lärarens reservplan 

behövdes inte alls i någon av klasserna. 

Båda klasserna kom fram till att de ville göra självständiga analyser med modellen 5P. HT 13 

analyserade valfri produkt eller organisation medan HT14 enbart arbetade med företag. Efter 

avslutade arbeten genomfördes en workshop så eleverna jämförde och rangordnade 5P utifrån 

användning i de olika studerade fallen. 

Kursen avslutades på allmän begäran med ett prov. 

Efter avslutad kurs bads eleverna utvärdera kurs1 genom att fylla i ett formulär som var inlagt 

i programvaran Itslearning som eleverna har tillgång till. 
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4.3 UNDERSÖKNINGEN 
I utvärderingen av Kurs1 besvarades enkäterna direkt i en Word mall och skickades in via 

mejl. Svarsfrekvensen var 11 av 25 elever 46 %. 

För utvärdering av kurs två användes den interna IT-lösningen för kursutvärderingar. I denna 

utvärdering svarade 13 av 25elever 54 %. 

Det var generellt svårt att få eleverna att svara på enkäten. Jag tog upp enkäten vid 3 tillfällen 

i helklass i båda klasserna och talade med varje elev individuellt, ibland flera gånger. Jag 

förklarade både skriftligt och muntligt undersökningens syfte och eleverna fick möjlighet att 

ställa frågor kring undersökningen och frågornas formulering. 

I Bilaga1. presenteras resultaten från Enkätundersökningen i diagram och tabellform. Svaren 

har bearbetats på så sätt att de har kategoriserats i de fall som eleverna svarat lika. På så sätt är 

det lättare att få en överblick. Varje diagram är kompletterat med exempel på svar som är 

representativt eller sticker ut från de andra svaren. Alla individuella svar presenteras inte då 

det föreligger risk för att respondenternas anonymitet äventyras. De har ibland formulerat sig 

väldigt personligt. 

 

4.4 SAMMANFATTNING 
Kurs1 och kurs2 genomfördes enligt planerna. Kurs1 var utformad som ordinarie lärares 

vanliga undervisning och kurs2 utformades i enlighet med uppgiftsorienterat/elevaktivt 

förhållningssätt. Svarsfrekvensen på enkäterna var  enkät1:46%, enkät2 54%. Bilaga1 

presenterar det bearbetade materialet i diagram och tabellform.  

5 ANALYS 
Analysen genomförs i två steg. Först en primär analys av resultaten från enkäten fråga för 

fråga med koppling till referenslitteratur. Därefter summeras dessa primära analyser upp i 

undersökningens syfte och frågeställningar. Slutligen dras slutsatser. 

 

5.1 PRIMÄR ANALYS AV ENKÄTENS FRÅGOR 
Vid läsning av analysen är det bra att även se bilaga1 samtidigt för bättre grafisk presentation 

av resultaten. 

5.1.1 ANALYS AV FRÅGA 1,2 & 5 

Analys av Fråga1 ”Vad ville du lära dig i den här delkursen?” visar att svaren är stabila vid 

upprepning med liten variation. 73 % i kurs1 respektive 83 % i kurs2 svarade att de planerade 

att lära sig kursens innehåll och anger exempel på innehållet, medan 27 % respektive 17 % 

anger att de planerade att följa kursen och därför inte hade någon egen plan eller att de saknade 

information. 

Exempel på svar i kurs1: “I den här delkursen ville jag lära mig en hel del, dels hur man vinner 

folks förtroende på marknaden, hur man undersöker folks åsikter och tyckande, men även hur 

företaget står i nuläget. Allt detta kan vara till en nyttig fördel, särskilt till oss nu när vi ska 

driva ett UF-företag” 
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“Jag känner inte att det är något jag vill lära mig, jag läser kursen enbart för att den ingår i 

ekonomiprogrammet.”  

Frågan är om de elever som svarade att de hade en plan verkligen hade det, eller om de helt 

enkelt uppfattar frågan som en sammanfattning av vad kursen innehållit. Deras svar betyder 

kanske egentligen att deras plan var att följa kursen vilket egentligen är detsamma som de som 

svarade att de inte hade en plan svarat. Det frågan visar på är en stabilitet hos respondenterna 

vilket höjer validiteten i undersökningen. (Bryman, 2008, s. 161) Detta gäller även fråga2 ” Har 

du klarat att lära dig om det du hade planerat att lära dig om?” och fråga5. ”Har du klarat 

kraven?” vilken är kopplad till fråga 4. Se bilaga1 figur1-4, 15, 16. 

Tabell 2 Fråga1 Vad ville du lära dig i den här delkursen? 

 Kurs1 Kurs2 

Ämneskunskaper 8 10 
 

Hade ingen plan 3 2 
 

 

Tabell 3 Fråga2 Har du klarat att lära dig om det du hade planerat att lära dig om? 

 Kurs1 Kurs2 

Ja 9 12 

Annat 2 1 

 

 

5.1.2 ANALYS AV FRÅGA3 

Vid analys av fråga3 ” Vad har varit betydelsefullt för dig i det här arbetet?” i bilaga1 figur3 & 

figur4 och statistik i tabell4 syns en skillnad med avseende på fokus på ”Kunskaper och 

färdigheter” som ökar med 13 % i kurs2 jämfört med kurs1, samtidigt som frekvensen för elever 

som angett ”Former för skolarbetet” sjunker med 11 % i kurs2 jämfört med kurs1.  

 

Tabell 4 Fråga3 Vad har varit betydelsefullt för dig i det här arbetet? 

Kategori Kurs1 Kategori Kurs2 

Kunskaper & färdigheter 5 Kunskaper & färdigheter 7 

Det jag planerat att lära mig 1 Visa mina framsteg för 

läraren 

1 

Nytta för framtiden 1 Vet ej 1 

Former för skolarbetet 4 Former för skolarbetet 3 

 

Detta kan bero på att formerna för arbete i kurs2 (uppgiftsbaserat förhållningssätt eller 

elevaktivitet) leder till att eleverna är mer medvetna om ämnet i kursen vilket leder till mindre 

uppmärksamhet på de faktiska arbetsformerna. (Egidius, 2005, s. 33) (Hansén, 2011, s. 272) 

Det kan även bero på att betygen är närmare i kurs2. 

En elev svarade "Att få nya kunskaper och djupare förståelse inom ämnet." 
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Detta är ett resultat som stämmer överens med Sehlbergs resultat. Eleverna erfar att de redan 

har kunskaper när de diskuterar vad de redan vet och de blir medvetna om att det är ny kunskap 

som de ska förvärva i sina frågeställningar och nya antaganden. (Selberg, 1999, s. 153)   
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5.1.3 ANALYS AV FRÅGA4A 

Fråga4A ” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” är den fråga som 

uppvisar störst skillnader i undersökningen. När figur 7 i bilaga1, som redovisar Fråga4A kurs1, 

betraktas, är elevernas fokus på att nå kursmål, klara prov, lyssna och göra uppgifter i tid. Figur 

8 bilaga1 som redovisar fråga4A kurs2, där anger eleverna att lärarens krav är att de skall dra 

egna slutsatser, samarbeta, hantera och söka information och samarbeta.  Andelen som anger 

”nå kursmål” och ”göra uppgifter i tid” sjunker från 82 % i kurs1 till 23 % i kurs2 och inte en 

enda elev nämner ”lyssna” som ett krav från läraren i kurs2. Det är tydligt att eleverna har 

uppfattat att de har ett eget ansvar och arbeta självständigt och att de skall kunna söka 

information och dra egna slutsatser samt samarbeta. De har rört sig från ett passivt 

informationsmottagande till ett aktivt informationssökande och självständighet i att dra egna 

slutsatser och samarbete genom arbetssätten i kurs2 det vill säga uppgiftsorienterat 

förhållningssätt och elevaktivitet. (Hansén, 2011, s. 272) Detta kopplar väl mot Selbergs 

resultat:  Elever som definierar mål tillsammans och sedan samarbetar med varandra för att nå 

dem, utvecklar ett gemensamt ansvar och en känsla av gemenskap i arbetet mot målet. (Selberg, 

1999, s. 150) 

En elev sammanfattar lärarens krav ”Det har funnits krav på mig att kunna samarbeta i grupp, 

komma överens, skumma igenom och söka fakta, summera saker och förklara innebörden av 

begrepp men också ett aktivt beteende under de lektionerna för deltar I” 

 

 Tabell 5 Fråga4A Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren? En elev hade uppfattat frågan som " 
Vilka krav har funnits på läraren i den här kursen från?”, det svaret redovisas inte 

 Kategori  Kurs1 

Lyssna, Göra uppgifterna 1 

Vara aktiv, Göra uppgifterna i tid 1 

Göra uppgifterna i tid 3 

Lyssna, vara delaktig och ta åt 
mig information.  1 

Klara provet 2 

Lära mig och utvecklas 1 

Nå målen 1 
. 

Tabell 6 Fråga4A Kurs2 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren? 

 

 

 Kategori  Kurs2 

Gör mitt bästa 2 

Göra uppgifterna i tid 1 

Når målen 2 

Skumma igenom och söka fakta, summera 
saker och förklara innebörden av begrepp 1 

Dra egna slutsatser 5 

Eget ansvar 1 

Kunna samarbeta i grupp, komma överens 1 
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Jag finner inget tydligt bevis för att eleverna genom arbetsmetoderna i kurs2 verkligen utvecklar 

bättre översikt eller arbetsplanering för kursen. Däremot kan resultaten i fråga 4A tolkas som 

att arbetsformerna i kurs2 i högre grad låter eleverna utveckla medierande metoderna för 

förberedelser med informationsintag inför deltagande i deliberativa samtal samt förmåga att 

delta i deliberativa samtal. (Egidius, 2005, s. 54)   

 

5.1.4 ANALYS AV FRÅGA4B 

Vid analys av svaren på fråga4B”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina 

klasskamrater?” utmärker sig tre områden; inte störa, inte bry sig, lyssna på varandra, Se 

bilaga1 diagram 9 & 10. 

I kurs1 fråga4B svarade en elev"- Inte haft några större krav på mig från mina klasskamrater. 

Men vi tar för givet att ingen ska störa någon annan mer än nödvändigt”  

På samma fråga i Kurs2 svarade två elever ” Att jag inte stör”. Detta kan handla om en 

överenskommelse om hur man skall bete sig i klassrummet för att arbetsmiljön skall fungera 

för alla. Men det kan också vara en indikation på att eleverna ännu inte lärt sig föra deliberativa 

samtal och inte känner sig bekväma med arbetssättet i uppgiftsorienterat 

förhållningssätt/elevaktivitet.  

Samtidigt var det två elever i kurs2 som svarade att de inte brydde sig om krav från 

klasskamraterna. En skrev 

”Inga, Mina klasskamrater har ingenting att göra med min kurs. om de har åsikter är de 

ingenting mer än irrelevanta för mig” Detta är indikation på att eleverna ännu inte lärt sig föra 

deliberativa samtal och inte känner sig bekväma med arbetssättet i uppgiftsorienterat 

förhållningssätt/elevaktivitet.  

På fråga4B i kurs2 svarade tre elever att förväntningen var att de skall lyssna på varandra.  

En elev skrev ” Att lyssna och ge konstruktiv kritik till deras arbeten.” 

Detta var ett helt nytt spår på denna fråga, svaret förekom inte i kurs1. Detta är indikatorer på 

att arbetssätten uppgiftsorienterat arbetssätt och elevaktivitet stimulerar eleverna till dialog 

vilket låter eleverna utveckla det medierande metoden ”att kunna delta i ett deliberativt samtal”. 

Svaren ger motstridiga signaler. Å ena sidan vill några ha det tyst och lugnt, några bryr sig inte 

om de andra och några vill lyssna och ge återföring. 

För att ett deliberativt samtal skall kunna äga rum krävs att den sociala kontexten präglas av 

frihet och lika möjligheter. (Krantz, 2005, s. 31) Signalerar elevernas svar en kontext präglad 

av frihet och lika möjligheter? Både ja och nej. ”Att inte störa” kan uppfattas som ”locket på”, 

att det skall vara tyst och var och en sköter sitt. Men det kan också vara så att det inte betyder 

att man inte får samtala alls, utan mer om hur högt, när, var och att det skall vara en diskussion 

om arbetet. 

Eleverna som inte bryr sig. Hur stämmer det med frihet och lika möjligheter? Om det är så att 

flera elever avgränsar sig från resten av klassen är det ett stort problem med avseende på det 

deliberativa samtalet. När jag ser över hur den citerade eleven svarat på andra frågor så handlar 
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det mycket om samarbete och kommunikation. Det kan vara så att svaret handlar om andra 

saker än om samspelet i klassrummet kring kursen.  

Samtidigt svarar tre elever klart och tydligt att de förväntas lyssna och ge återföring. 

Kan det vara så att det nya arbetssättet i kurs2 skapar turbulens i klassrumsreglerna? I vilken 

riktning elevernas nya svar än drar så är det i varje fall nytt och reaktioner på kommunikation. 

Att utveckla medierande metoder tar tid. Detta var en testomgång. Vem vet vad som händer om 

arbetssätten används löpande? 

 

5.1.5 ANALYS AV FRÅGA4C  

Analysen av fråga 4C ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i 

gruppen?” 

Se bilaga1 figur 11 & 12 och tabell7. 

Svaren från kurs1 där eleverna arbetade i gruppform visar att kraven på varandra handlar om i 

vilken utsträckning man tar ansvar i grupparbeten. En elev, 9 % har svarat att man skall lyssna 

på varandra. I svaren från kurs2 har 23 % påpekat att detta inte var en kurs där man arbetar med 

grupparbeten, men andelen elever som angett lyssna, ge återkoppling och komma överens har 

stigit till 31 %. 

Tabell 7 Fråga 4C ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i gruppen?” 

 Kurs1 Kurs2 

Lyssna och ge konstruktiv 

kritik, komma överens 

1 4 

Att jag tar större ansvar än de 

andra 

3 1 

Att jag gör min del av arbetet 7 5 

Detta var inget grupparbete  3 

 

Detta stöder resultaten från fråga4B att arbetssätten uppgiftsorienterat förhållningssätt och 

elevaktivitet stimulerar eleverna till att utveckla medierande metoder för att föra deliberativa 

samtal. Detta stämmer även med Selbergs resultat; Elever som kritiska granskar varandras 

studiefrågor utvecklar en fördjupning och breddning av sin utveckling av lärande. (Selberg, 

1999, s. 153) 
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5.1.6 ANALYS AV FRÅGA4D 

Analys av fråga 4D Fråga4D Kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig 

själv?” visar stora skillnader. Eleverna svarade i kurs1 i högre utsträckning att de ville lära sig 

samt att de skulle lämna in sina uppgifter i tid, med kvalitet och en elev skriv att hen ville göra 

klart sina arbeten på lektionstid. 25 % Angav att de ville ha höga betyg. Se även bilaga1 

figur17&18. 
 
Tabell 8 fråga 4D Fråga4D Kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” 

  Kurs1 Kurs2 

Lära mig allt, något etc. 4 1 

Lämna in uppgifter i tid, med 

kvalitet, under lektionstid etc. 5 2 

Få höga betyg 3 7 

Göra mitt bästa   3 

 
 

I kurs2 hade andelen som angav att de hade krav på sig själva att lära sig sjunkit till 7 %, de 

som angav hur de ville leverera sina inlämningsuppgifter sjönk till 14 %. Samtidigt hade de 

som ville få höga betyg gått från 25 % i kurs1 till 57 % i kurs två och en ny kategori ”Göra mitt 

bästa” dök upp med 21 %. Det är inte så konstigt att fokus på betyg ökar inför kursavslut.  

Om bilaga1 figur1 fråga4A kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

jämförs med bilaga1 figur2 fråga4D kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från 

dig själv?” är det tydligt att lika många elever har uppfattat kravet från läraren som ”Göra klart 

arbeten i tid” som har samma krav på sig själva. Lika många har uppfattat lärarens krav som 

”Få höga betyg” som har som sina krav på sig själva att ”Nå målen” och ”Klara provet”. Detta 

visar på att eleverna är lyhörda för vad läraren förmedlar som viktigt. Att lära sig att få in 

uppgifter i tid, respektera tider, är viktigt. Även om detta inte nämns i figur 3 fråga4A kurs2 

”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” eller figur 4fråga4D kurs2              

” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” behöver det inte betyda att 

eleverna inte har detta som ett krav på sig från lärare och sig själva. Det är förmodligen så 

självklart att det inte behöver nämnas. Att eleverna i kurs2 i högre grad nämner att de har krav 

på sig själva att ”få högra betyg” och inte ”Göra klart uppgifter i tid” kan bero på att de nu inte 

längre uppfattar ”lämna in uppgifter i tid” som ett medel för att få höga betyg. Snarare är ”Dra 

egna slutsatser” ett sådant medel.  

Detta kan även ses från perspektivet delegerad beslutsrätt. Eleverna är fria att söka sina egna 

data och dra egna slutsatser som sedan jämförs. Det finns inget ”rätt” svar utan elevernas arbete 

förhåller sig relativt till varandras. Läraren drar inte fram ett facit på slutet och talar om vem 

som hade mest rätt eller vem som var bäst på deliberativa samtal. ”Höga betyg” nås genom att 

samarbete, informationshantering, eget ansvar och att dra egna slutsatser, inte genom att studera 

en viss textmassa med specifika instuderingsfrågor. Det är viktigt att eleverna känner till 

förutsättningarna genom att läraren varit tydlig. För att återkoppla till erfarenheterna från 

industrin där delegerad beslutsrätt förlorade sitt värde om medarbetarna bara fick besluta om 

oviktiga saker eller kände sig manipulerade. Det är viktigt att eleverna verkligen får bestämma 

över upplägget och att läraren löper linan ut med kursen så som eleverna beslut att lägga upp 

den, och att de på slutet ser helheten och värdet av sina klasskamraters arbeten. Inflytande enbart 

över de egna uppgifterna är inte ett inflytande som utövas på ett demokratiskt sätt i gruppen. 

Det är när man finner att eleverna tolkat lärarens avsikter och de givna förutsättningarna på 
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samma sätt och infört dem i sina egna mål som medborgarträningen kan äga rum. (Krantz, 2005, 

ss. 32-35) För att få mer tillförlitliga värden på fråga 4D hade jag gärna gått vidare med 

kompletterande intervjuer. 

 

5.1.7 ANALYS AV FRÅGA 6 

Svaren på Fråga6 ” Vilka kunskapskällor har du använt?” har inte så stora variationer i 

statistiken. Men i underlaget har eleverna uttryckt sig olika mellan kurserna. I kurs skriver alla 

väldigt lika ”Boken & Internet”. I utvärderingen av kurs2 varierar svaren mer och de ger ofta 

exempel på vilka webbplatser som de använt och fler anger att de använder sin lärare som 

kunskapskälla. Två elever skriver: 

“Boken har jag använt i första hand men också bildspel på itslearning som min lärare har lagt 

upp som hjälpmedel för mig. Framför allt Internet överhuvudtaget ser jag som en enorm 

kunskapskälla” 

“företagets egen hemsida vilket är väldigt trovärdigt.” 

Detta kan tolkas som att eleverna laborerar mer i informationssökandet. De skriver inte bara 

”internet” utan ger exempel på vilka nya platser som de hittat och använder. Detta indikerar att 

de är mer medvetna om vilken information de söker än i kurs1 och en indikator på att de har en 

bättre arbetsplanering och översikt av kursen än tidigare. Detta tyder på att arbetsformerna i 

kurs2, uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet, i högre utsträckning gör eleverna 

medvetna om kursens frågeställningar och därmed översikt över kursen. Det stimulerar dem 

även till ett mer aktivt informationssökande. (Egidius, 2005, s. 33) (Hansén, 2011, s. 272) 

Trots att en elev angett ”samarbeta i grupp” som ett krav har ingen elev angett sina 

klasskamrater som informationskälla. Detta tyder på att de inte än är medvetna om vikten av 

samarbete och de ser inte varandra som potentiella resurser. (Nihlfors E. , 2013, s. 70) Detta 

visar på vikten av att de tränar sig på dialog. Även om kursen slutar med att man jämför sina 

resultat är det ingenting som hindrar att man diskuterar under hand.  

 Inte heller har någon angett att de använt sig av alternativ litteratur, vilket tyder på att de inte 

är vana vid självständigt arbete med sökande av information. (Egidius, 2005, s. 33) 
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5.1.8 ANALYS AV FRÅGA 7A, 7B & 8 

När man studerar Bilaga1 figur19 & figur20 som redovisar alla fullständiga svar på Fråga  

Fråga7A ” Vad i detta arbete har förstärkt dina möjligheter för lärande?”  

Fråga7B ” Vad i detta arbete har hindrat dina möjligheter för lärande?”  

Fråga8 ”Ge mig dina övriga tankar” 

ser man direkt att i utvärderingen av kurs1 är det mer text på 7B än 7A. I 7B nämns 

arbetsmiljön i klassrummet, dålig information i böcker, tråkigt att bara arbeta med boken, 

krångel i grupparbeten, press och struktur på lektioner som faktorer som hindrat elevens 

möjligheter till lärande.  

Fråga 7A nämner hjälp från lärare och klasskamrater, muntlig presentation och genomgångar, 

eget ansvar, instuderingsuppgifter och det personliga målet att få höga betyg som faktorer som 

förstärkt elevens möjlighet till lärande. 

Utvärderingen av kurs2 har bara två kommentarer på 7B vilka båda nämner arbetsmiljön i 

klassrummet. 7A däremot får flera exempel. Bland annat uttrycker en elev  

“Jag tycker att allt är viktigt att lära sig för att förstå hur samhällets marknadsföring är.”  

Eleven uttrycker att det är ett värde i sig i att förstå samband i samhällsstrukturer vilket är ett 

demokratiskt värde. Detta är ett exempel på förberedelse inför ett deliberativt samtal. Det 

uttrycker även lust och motivation till lärande för att det är viktigt. (2015, ss. Skollagen 1kap 

4,5§§) (Egidius, 2005, s. 33) 

En annan elev skriver ” att det är ganska lätt om man tar lite i taget”. Jag tolkar detta som ett 

optimistiskt uttalande vilket indikerar lust i lärandet.  

Ytterligare ett exempel ” Än en gång läraren. Med en bra lärare kan man lära sig allt, med en 

dålig lärare kan man inte ens lära sig saker man är intresserad av”. Denna elev uttrycker att 

det har varit en bra kurs och ger äran till läraren.  

“Att jag har en bättre grund för det jag kommer lära mig i framtiden.” denna elev uttrycker ett 

självförtroende för sin kompetens efter kursen och jag tolkar det på en indikator för lust i 

lärandet.  

På fråga 8 svarar en elev: 

“Har varit ett nöje att arbeta om de 5: pna. Kunna bedöma de andras företag också och se ifall 

man haft de samma tankegångar osv.” Detta få man se som klara bevis på att hen har haft roligt 

under kursens gång.  

En annan elev uttrycker att hen är nöjd med sina val och med kursen.   

Alla dessa uttalanden från eleverna visar tydligt att arbetsformerna uppgiftsorienterat arbetssätt 

och elevaktivitet stimulerar eleverna och ger dem en lustfylld utbildning. (2015, ss. Skollagen 

1kap 4,5§§) (Egidius, 2005, s. 33)  
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5.2 UTVECKAR ELEVERNA BÄTTRE ÖVERSIKT ELLER ARBETSPLANERING I KURSEN?  

De frågor som ger indikationer på bättre översikt och planering som använts i denna utvärdering 

är: 

Fråga1 ”Vad ville du lära dig i den här delkursen?”  

Fråga2 “Har du klarat att lära dig om det du hade planerat att lära dig om?” 

Fråga4A ” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

Fråga6 ” Vilka kunskapskällor har du använt?” 

På fråga1 svarar de flesta elever att de hade en plan för kursen och anger exempel på innehållet 

i kursen. Frågan är om de elever som på fråga1 svarade att de hade en plan verkligen hade det, 

eller om de helt enkelt uppfattar frågan som en sammanfattning av vad kursen innehållit. Deras 

svar betyder kanske egentligen att deras plan var att följa kursen vilket egentligen är detsamma 

som de som svarade att de inte hade en plan svarat. Det frågan visar på är en stabilitet hos 

respondenterna vilket höjer validiteten i undersökningen. (Bryman, 2008, s. 161) Detta gäller 

även fråga2. Se Bilaga 1 figur1-4. 

Vid genomgång av fråga4A hittas inga tydliga bevis för att eleverna genom arbetsmetoderna i 

kurs2 verkligen utvecklar bättre översikt eller arbetsplanering för kursen.  Se bilaga 1 figur7-8. 

Svaren på fråga6 har inte så stora variationer i statistiken. Men i underlaget har eleverna uttryckt 

sig olika mellan kurserna. I kurs1 skriver alla väldigt lika ”Boken & Internet”. I utvärderingen 

av kurs2 varierar svaren mer och de ger ofta exempel på vilka webbplatser som de använt och 

fler anger att de använder sin lärare som kunskapskälla. Se bilaga1 figur17-18. 

Detta kan tolkas som att eleverna laborerar mer i informationssökandet. De skriver inte bara 

”internet” utan ger exempel på vilka nya platser som de hittat och använder. Detta indikerar att 

de är mer medvetna om vilken information de söker än i kurs1 och en indikator på att de har en 

bättre arbetsplanering och översikt av kursen än tidigare. Detta tyder på att arbetsformerna i 

kurs2, uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet, i högre utsträckning gör eleverna 

medvetna om kursens frågeställningar och därmed översikt över kursen. (Egidius, 2005, s. 33) 

(Hansén, 2011, s. 272) 

Slutsatsen dras att eleverna i viss mån har bättre planering och översikt i kurs2 än i kurs1. Detta 

stöds av sehlbergs resultat att elever med större erfarenhet av inflytande har god kontroll över 

vad som händer och över vad som skall hända. (Selberg, 1999, s. 152) och att de elever som 

arbetar med att initiera, planera, genomföra, bearbeta och utvärdera sitt lärande utvecklar dessa 

färdigheter. (Selberg, 1999, s. 151) 

Undersökningen identifierar fler indikationer på att eleverna utvecklar medierande metoderna 

”förberedelser med informationsintag inför deliberativa samtal” än att de utvecklar en ”bättre 

översikt och arbetsplanering av kursen” utifrån arbetssätten i uppgiftsorienterat/elevaktivt 

förhållningssätt, vilket kommer att presenteras. Detta tyder på att frågeställningen inte var 

optimalt formulerad då den är svår att mäta. 
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5.3 UPPLEVER ELEVERNA LUST I LÄRANDET? 
De enkätfrågor som tydligast indikerar lust i lärandet är 

Fråga7A ” Vad i detta arbete har förstärkt dina möjligheter för lärande?”  

Fråga7B ” Vad i detta arbete har hindrat dina möjligheter för lärande?” & 

Fråga8 ” Ge mig dina övriga tankar”,  

Det som skiljer mellan kurs1 och kurs2 är att i kurs1 har eleverna angett fler faktorer som har 

hindrat möjligheter för lärande. I utvärderingen av Kurs1 7B nämns arbetsmiljön i klassrummet, 

dålig information i böcker, tråkigt att bara arbeta med boken, krångel i grupparbeten, press 

och struktur på lektioner . Samma utvärdering i kurs2 nämner enbart arbetsmiljön i 

klassrummet. 

Slutsatsen dras att arbetssätten i kurs2, uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt eliminerar 

flera hinder till lärande. Detta är en faktor som höjer möjligheten att uppleva lust i lärandet. 

I kurs1 fråga7A nämner eleverna;  hjälp från lärare och klasskamrater, muntlig presentation 

och genomgångar, eget ansvar, instuderingsuppgifter och det personliga målet att få höga 

betyg som faktorer som förstärkt elevens möjlighet till lärande, medan kurs2 på samma fråga 

får en uppsjö av faktorer som har förstärkt möjlighet till lärande. Detta tolkas som att eleverna 

upplever lust i lärandet. 

Kurs2 fråga 8 svarar en elev: 

“Har varit ett nöje att arbeta om de 5: pna. Kunna bedöma de andras företag också och se ifall 

man haft de samma tankegångar osv.” Detta få man se som klara bevis på att hen har haft roligt 

under kursens gång.  

Slutsatsen blir att arbetsformerna uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt skapar 

förutsättningar för att eleverna skall kunna känna lust i lärandesituationen. (Nihlfors E. , 2012, 

ss. 80, 32, 33, 159, 176) Detta är även själva tanken med elevaktivitet. (Egidius, 2005, s. 33) 

 

 

5.4 PÅVERKAS ELEVERNAS KUNSKAPSRESULTAT? 
Vid granskning av lärarens betygsunderlag visade det sig att ingen elev har fått en lägre 

bedömning på inlämnade uppgifter och prov i kurs2 än i kurs1. 5 elever har et högre betyg på 

inlämnade arbeten och prov i kurs2 än i kurs1. Detta indikerar att arbetssätten under kurs2 är 

lika effektiva eller bättre än arbetssätten i kurs1 med avseende på elevernas 

kunskapsutveckling. Detta stämmer med Selbergs resultat; att ha elevinflytande ger en djupare 

inlärning. (Selberg, 1999, s. 151) 
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5.5 DE MEDIERANDE METODERNA ”FÖRBERDELSER MED INFORMATIONSINTAG 

INFÖR DELIBERATIVA SAMTAL” OCH ”FÖRMÅGA ATT DELTA I DELIBERATIVA 

SAMTAL”   
 

Det finns mycket som tyder på att eleverna under Kurs2 utvecklat och använder medierande 

metoderna ”förberedelser med informationsintag inför deliberativa samtal” och ”förmåga att 

delta i deliberativa samtal.”  

De frågeställningar som tydligast indikerar detta är  

Fråga4A” ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

Fråga4B ” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina klasskamrater?” 

Fråga4C ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i gruppen?” 

Fråga4D”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” 

Fråga6 ” Vilka kunskapskällor har du använt?” 

Fråga8”Ge mig dina övriga tankar” 

 

Resultaten i fråga 4A ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

 tolkas som att arbetsformerna i kurs2 i högre grad låter eleverna utveckla medierande 

metoderna ”förberedelser med informationsintag inför deliberativa samtal” och ”förmåga att 

delta i deliberativa samtal.”  Det är tydligt att eleverna har uppfattat att de har ett eget ansvar 

och arbeta självständigt och att de skall kunna söka information och dra egna slutsatser samt 

samarbeta. De har rört sig från ett passivt informationsmottagande till ett aktivt 

informationssökande och självständighet i att dra egna slutsatser genom arbetssätten i kurs2 det 

vill säga uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet. Detta kopplar väl mot Selbergs 

resultat: Elever som definierar mål tillsammans och sedan samarbetar med varandra för att nå 

dem, utvecklar ett gemensamt ansvar och en känsla av gemenskap i arbetet mot målet. (Selberg, 

1999, s. 150) Slutsatsen är att eleverna genom arbetssätten i kurs2 utvecklar den medierande 

metoden ”Förberedelse med informationsinsamling inför ett medierande samtal.” 

På fråga4B ” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina klasskamrater?”i kurs2 

svarade tre elever att förväntningen var att de skall lyssna på varandra. Detta var ett helt nytt 

spår på denna fråga, svaret förekom inte i kurs1. Detta är indikatorer på att arbetssätten 

uppgiftsorienterat arbetssätt och elevaktivitet stimulerar eleverna till dialog vilket låter eleverna 

utveckla den medierande metoden ”att kunna delta i ett deliberativt samtal”. 

Svaren ger dock motstridiga signaler. Å ena sidan vill några ha det tyst och lugnt, några bryr 

sig inte om de andra och några vill lyssna och ge återföring. 

För att ett deliberativt samtal skall kunna äga rum krävs att den sociala kontexten präglas av 

frihet och lika möjligheter. (Krantz, 2005, s. 31) Signalerar elevernas svar en kontext präglad 

av frihet och lika möjligheter? Både ja och nej. ”Att inte störa” kan uppfattas som ”locket på”, 

att det skall vara tyst och var och en sköter sitt. Men det kan också vara så att det inte betyder 

att man inte får samtala alls, utan mer om hur högt, när, var och att det skall vara en diskussion 
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om arbetet. Detta kan även vara ett exempel på ett av Sehlbergs resultat att elever med mindre 

erfarenhet av inflytande Arbetade mindre med och mer parallellt med varandra. (Selberg, 1999, 

s. 149) 

Kan det vara så att det nya arbetssättet i kurs2 skapar turbulens i klassrumsreglerna? I vilken 

riktning elevernas nya svar än drar så är det i varje fall nytt och reaktioner på kommunikation. 

Att utveckla medierande metoder tar tid. (Selberg, 1999, s. 151)  Detta var en testomgång. Vem 

vet vad som händer om arbetssätten används löpande? 

Analysen av fråga 4C ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i 

gruppen?”Se bilaga1 figur 11 & 12 och tabell7. 

Svaren från kurs1 där eleverna arbetade i gruppform visar att kraven på varandra handlar om i 

vilken utsträckning man tar ansvar i grupparbeten. En elev, har svarat att man skall lyssna på 

varandra. I svaren från kurs2 har antal elever som angett lyssna, ge återkoppling och komma 

överens har stigit till 4. Detta stämmer även med Selbergs resultat; Elever som kritiska granskar 

varandras studiefrågor utvecklar en fördjupning och breddning av sin utveckling av lärande. 

(Selberg, 1999, s. 153) Detta stöder även resultaten från fråga4B att arbetssätten 

uppgiftsorienterat förhållningssätt och elevaktivitet stimulerar eleverna till att utveckla 

medierande metoder för att föra deliberativa samtal. 

I resultaten från fråga4D”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” ökar 

andelen som anger att de ställer kravet på sig själva ”att få högsta betyg “kraftigt på bekostnad 

av framför allt  ”Göra klart arbeten i tid” i kurs1. 

Att eleverna i kurs2 i högre grad nämner att de har krav på sig själva att ”få högra betyg” och 

inte ”Göra klart uppgifter i tid” kan bero på att de nu inte längre uppfattar ”lämna in uppgifter 

i tid” som ett medel för att få höga betyg. Snarare är ”Dra egna slutsatser”från fråga4A  ett 

sådant medel vilket gör att dessa svar indikerar utveckling av medierande metoder för 

kunskapsinhämtning. Se bilaga1 Figur13&14, 7&8. 

Svaren på Fråga6 ” Vilka kunskapskällor har du använt?” har inte så stora variationer i 

statistiken. Men i underlaget har eleverna uttryckt sig olika mellan kurserna. I kurs1 skriver alla 

väldigt lika ”Boken & Internet”. I utvärderingen av kurs2 varierar svaren mer och de ger ofta 

exempel på vilka webbplatser som de använt och fler anger att de använder sin lärare som 

kunskapskälla.  

Detta kan tolkas som att eleverna laborerar mer i informationssökandet. De skriver inte bara 

”internet” utan ger exempel på vilka nya platser som de hittat och använder. Detta indikerar att 

de är mer medvetna om vilken information de söker än i kurs1. Detta tyder på att arbetsformerna 

i kurs2, uppgiftsorienterat förhållningssätt stimulerar eleverna till ett mer aktivt 

informationssökande vilket låter dem utveckla medierande metoder för förberedelse med 

kunskapsinhämtning inför deliberativa samtal. (Egidius, 2005, s. 33) (Hansén, 2011, s. 272) 

Svaren på fråga8 ”Ge mig dina övriga tankar“ gav spännande resultat. 

En elev uttrycker i Fråga8 ”Nästa gång får du göra relevanta frågor till det vi har arbetat med”.  

På Fråga6 ”Vilka kunskapskällor har du använt?” har denna elev svarat ” läroboken, lärarens 

genomgångar och mina anteckningar” 
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På fråga 4B ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina klasskamrater?” har hen 

svarat ”jag bryr mig inte om kraven från mina klasskamrater, det handlar om att jag ska lära 

mig och utveckla mina förmågor”  

Men då förmågan är ” förberedelser med informationsintag inför, och förmåga att delta i 

deliberativa samtal” är inställningen till klasskamraterna ett stort hinder för elevens utveckling. 

Eleven är inte bekväm med arbetssättet i Uppgiftsorienterat förhållningssätt/Elevaktivitet utan 

efterfrågar att läraren återtar mandatet för att formulera frågorna. Denna elev har heller inte 

arbetat med multipla kunskapskällor. Detta stämmer med Selbergs resultat att Elever med 

mindre erfarenhet av inflytande använder sig av böckerna för att få leding i vad som skulle läras 

in (Selberg, 1999, s. 149) samt tolkar skolans syn på lärandet så att eleverna skall plugga in det 

som läraren bestämt. (Selberg, 1999, s. 151) 

Detta är inte den enda eleven som uttrycker antipati inför arbetssätten i kurs2. 

I utvärderingen av kurs1 Fråga 4B ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina 

klasskamrater?” svarade en elev"- Inte haft några större krav på mig från mina klasskamrater. 

Men vi tar för givet att ingen ska störa någon annan mer än nödvändigt”  

På samma fråga i kurs2 svarade två elever ” Att jag inte stör”. Detta kan handla om en 

överenskommelse om hur man skall bete sig i klassrummet för att arbetsmiljön skall fungera 

för alla. Men det kan också vara en indikation på att eleverna ännu inte lärt sig föra deliberativa 

samtal och inte känner sig bekväma med arbetssättet i uppgiftsorienterat 

förhållningssätt/elevaktivitet. Ingen elev har heller angett sina klasskamrater som 

informationskälla. Detta tyder på att de inte än är medvetna om vikten av samarbete och de ser 

inte varandra som potentiella resurser. (Nihlfors E. , 2013, s. 70) 

Under aktiviteterna i den inledande lektionerna visade ändå att eleverna klarade av att 

genomföra ett deliberativt samtal och enas om hur arbetsuppgifterna under kursen skulle 

utformas. 

 

5.6 SAMMANFATTNING  
Resultaten visar att de nya arbetssätten, uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt skapar 

turbulens i klassrumsreglerna och ger omedelbara effekter hur eleverna arbetar. Resultaten går 

väl att jämföra med Seldals resultat trots att underlaget var begränsat. 

Analysen av fråga1, 2, 4, 6 indikerar att eleverna har en bättre arbetsplanering och översikt av 

kursen i kurs2 än kurs1. 

Analysen av fråga7A, 7B, 8 indikerar starkt att eleverna upplever större lust i lärandet under 

kurs2 än kurs1. 

Analysen av lärarens betygsunderlag indikerar att arbetssätten under kurs2 är lika effektiva eller 

bättre än arbetssätten i kurs1 med avseende på elevernas kunskapsutveckling. 

Analysen av fråga4A, 4D6, 7A indikerar att arbetsformerna i kurs2 i högre grad låter eleverna 

utveckla medierande metoder för ”förberedelser med informationsintag inför ett deliberativt 

samtal”. 
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Analysen av fråga4B, 4C  kan tolkas som att arbetsformerna i kurs2 i högre grad låter eleverna 

utveckla medierande metoden ”Förmåga att delta i ett deliberativt samtal” 

Eleverna demonstrerade även praktiskt förmåga att delta i ett deliberativt samtal under den 

inledande lektionen i kurs2 vilket de fortsatte att arbeta med under kursens gång.  

6 SLUTSATSER 

Detta är ännu en studie som visar på att uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt ger läraren 

förutsättning att uppfylla Skollagens båda uppdrag, att ge eleverna kunskaper och demokratiska 

värden samt känna lust i lärandet samtidigt. 

Resultaten från studien stämmer överens med Selbergs resultat (Selberg, 1999). 

Undersökningen visar att arbetssätten ger eleverna i gymnasieskolans ekonomiprogram 

möjlighet att utveckla medierande metoder för ”förberedelser med informationsintag inför 

deliberativa samtal” och ”förmåga att delta i deliberativa samtal”. Det finns indikationer på att 

eleverna utvecklar en bättre arbetsplanering och översikt över kursen samt att eleverna upplever 

större lust i lärandet. Resultaten visar även att arbetssätten är effektiva med avseende på 

elevernas kunskapsutveckling. 

Därmed dras slutsatsen att Uppgiftsorientering/Elevaktivitet är en användbar modell för att 

genomföra lärarens dubbla uppdrag samtidigt inom gymnasieskolans ekonomiprogram. 

 

7 Förslag på vidare forskning 

Det behövs en levande diskussion och kunskap om perspektiven på medborgarnas rätt till 

information och inflytande. Dewey-Lippmann debatten är lika aktuell i dag som då.  

Det behövs även mer praktisk forskning om hur incitament skapas för skolornas organisation 

att arbeta mer aktivt med demokratiuppdraget och hur detta kan gå till. 
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Figur 5 Uppgift1 Kurs1 ”Vad ville du lära dig i den här delkursen?” 

 ”I den här delkursen ville jag lära mig en hel del, dels hur man vinner folks förtroende på marknaden, 

hur man undersöker folks åsikter och tyckande, men även hur företaget står i nuläget. Allt detta kan 

vara till en nyttig fördel, särskilt till oss nu  när vi ska driva ett UF-företag” 

” Jag känner inte att det är något jag vill lära mig, jag läser kursen enbart för att den ingår i 

ekonomiprogrammet.”  

 

Figur 6 Uppgift1 Kurs2 Vad ville du lära dig i den här delkursen? 

"Hur man använder dem olika 5 P:n i olika verksamheter och hur man kan utnyttja dem." 

” Jag visste inte vad jag ville lära mig förrän jag lärt mig det. 

Hade ingen info

Inga planer

5P

Marknadsföring

Marknadsplan

0 1 2 3 4 5

UPPGIFT1 KURS2 VAD VILLE DU LÄRA DIG I DEN 
HÄR DELKURSEN?
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Figur 7 Fråga2 Kurs1 ”Har du klarat att lära dig om det du hade planerat att lära dig om?” 

"Ja det har jag, dock har det varit mycket på en gång och kan ha blivit stressigt. Mycket att lära in. 

Men det har funkat bra än så länge. "  

"Jag har inte planerat att lära mig något." 

 

Figur 8 Fråga2 Kurs2 ”Har du klarat att lära dig om det du hade planerat att lära dig om?” 

"Jag har haft en bra planering och uppfyllt det jag vill."  

"Jag valde att skriva om ett företag, och fick reda på deras 5:pn. Jag fick även tänka själv och 

rangordna dem." 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ja

Nästan

Jag har inte planerat att lära mig något.

Fråga2 Kurs1 Har du klarat att lära dig om det du hade 
planerat att lära dig om?

0 2 4 6 8 10 12

Ja

Förstår ej

Fråga2 Kurs2 Har du klarat att lära dig om det du hade 
planerat att lära dig om?
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Figur 9 Fråga3 Kurs1 ”Vad har varit betydelsefullt för dig i det här arbetet?” 

"När man själv har fått visa sina kunskaper. Ex redovisningar och prov. Att man kan visa att man har 

lärt sig och kan det man läst om. " 

“Att få jobba självständigt utan någon som kollar varenda steg jag gör. Det underlättar för mig.” 

 

Figur 10 Fråga3 Kurs2 ”Vad har varit betydelsefullt för dig i det här arbetet?” 

"Att få nya kunskaper och djupare förståelse inom ämnet." 

"Läraren. Utan en bra lärare hade jag inte lärt mig" " Det som har varit betydelsefullt för mig inom 

arbetet är att kunna bevisa mina egenskaper och utvecklingar som elev inom det här ämnet för min 

Lärare.” 

0 1 2 3 4

Redovisningar och prov

Jag kan göra marknadsundersökningar

Jag kan grunderna

Instuderingsfrågorna

Bra provresultat

Arbeta självständigt

Nytta för framtiden

Det jag planerat att lära mig

Fråga3 Kurs1 Vad har varit betydelsefullt för dig i det 
här arbetet?

0 1 2 3

Rangordning av 5P

5p

Djupare kunskaper

Muntliga presentationer

Vet ej

Visa mina framsteg för läraren

Läraren är bra

Fråga3 Kurs2 Vad har varit betydelsefullt för dig i det 
här arbetet?
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Figur 11 Fråga4A Kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

- "Att jag är med och lyssnar på genomgångarna, att jag gör uppgifterna i boken samt lämnar in de 

inlämningsuppgifterna vi fått. I tid", ”Att jag ska nå målen och kunna vad vi lärt oss.” 

 

Figur 12 Fråga4A Kurs2 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från läraren?” 

"Att kunna dra egna slutsatser vad jag tror att företagen anser som viktigt.",  

" Det har funnits krav på mig att kunna samarbeta i grupp, komma överens, skumma igenom och 

söka fakta, summera saker och förklara innebörden av begrepp men också ett aktivt beteende under 

de lektioner för deltar I”, ” Att ta del av informationen under genomgång samt bok. Att själv kunna 

sätta in det i verkliga händelser.” 

0 1 2 3

Lyssna, Göra uppgifterna

Vara aktiv, Göra uppgifterna i tid

Göra uppgifterna i tid

Lyssna, vara delaktig och ta åt mig information.

Klara provet

Lära mig och utvecklas

Nå målen

Fråga4A Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här 
kursen från läraren?
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Figur 13 Fråga4B Kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina klasskamrater?” 

"- Inte haft några större krav på mig från mina klasskamrater. Men vi tar för givet att ingen ska störa 

någon annan mer än nödvändigt. " 

 

Figur 14 Fråga4B Kurs2 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina klasskamrater?” 

"Man har arbetat självständigt. Men vid det muntliga så har kraven varit att man ska lyssna på de 

andra."  

"Att jag inte stör" 

0 1 2 3

Ingen stör de andra

Vara en bra kompis

Klara kursen

Visa hänsyn

Göra min del i grupparbeten

Fråga4B Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen 
från dina klasskamrater?

0 1 2 3

Inte störa

Deras åsikter är irrelevanta för mig

Lyssna på varandra

Lyssna på varandra och ge konstruktiv kritik

Göra min del i grupparbeten

Fråga4B Kurs2 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen 
från dina klasskamrater?
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Figur 15 Fråga4C Kurs1 ”Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i grupparbetet?” 

"Att göra den del jag blivit tilldelad", 

 " Att jag ska ta tag i saker och ting. Då jag är en perfektionist är jag väldigt petig och det är då lätt att 

jag får ta till mig allt jobb själv. " 

 

Figur 16 ”Fråga4C Kurs2 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dina medarbetare i grupparbetet?” 

 Höga, att man ska göra sitt bästa även om man inte är på sitt bästa humör",  

"Att komma överens med varandra, lyssna på idéer och förslag från andras sidor och möjligtvis ha 

tålamod för de människor som känner att de har fastnat under ansvaret av arbetet och på så sätt 

hjälpa de gruppmedlemmarna” 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Att jag gör min del av arbetet

Att jag tar större ansvar än de andra

Lyssna på förslag, komma med idéer och vara
delaktig

Fråga4C Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här 
kursen från dina medarbetare i grupparbetet?

0 1 2 3 4 5

Att jag gör min del av arbetet

Att jag tar större ansvar än de andra

Att lyssna och ge konstruktiv kritik till deras arbeten
mm

Komma överens

Detta har inte varit ett grupparbete

Fråga4C Kurs2 Vilka krav har funnits på dig i den här 
kursen från dina medarbetare i grupparbetet?
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Figur17 "Fråga4D Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” 

 ”Försöka göra så mycket som möjligt på lektionerna så jag slipper plugga lika mycket när jag kommer 

hem. " 

 

Figur 18 Fråga4D Kurs2” Vilka krav har funnits på dig i den här kursen från dig själv?” 

    

"Att ”prestera på den nivån jag själv vill för att nå ett bra betyg." 

0 1 2 3

Få höga betyg

Göra klart arbeten i tid

Göra klart arbeten under lektionstid

Göra klart arbetena bra

Lära mig allt

lära mig något

Fråga4D Kurs1 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen 
från dig själv?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Få höga betyg

Få ett E

Göra klart arbeten i tid

Göra klart arbeten under lektionstid

Gör mitt bästa

Lära mig allt

Fråga4D Kurs2 Vilka krav har funnits på dig i den här kursen 
från dig själv?
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Figur 19 Fråga5 Kurs1 ”Har du klarat kraven?” 

 

"Ja, det gick bra för mig på provet och jag känner att jag minns och har fått med mig mycket av det 

som vi har gått igenom." “Ja det tycker jag att jag mer eller mindre. Jag försökte se till att jag inte 

gjorde allt när vi hade grupparbete utan såg istället till att alla gjorde något och samarbetade.” 

 

Figur 20 Fråga5 Kurs2 ”Har du klarat kraven?” 

 

0 2 4 6 8 10 12

Ja

Kanske

Fråga5 Kurs1 Har du klarat kraven?

0 2 4 6 8 10 12

Inte mina egna krav på mig själv

Ja

Fråga5 Kurs2 Har du klarat kraven?
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Figur21 Fråga6 Kurs1 Vilka kunskapskällor har du använt?” 

"Jag har använt mig av läroboken som tillhör kursen. Samt Google när jag söker på begrepp och ord 

som inte varit tillräckligt bra förklarat i boken." 

 

Figur22 Fråga6 Kurs2 ”Vilka kunskapskällor har du använt?” 

"Boken har jag använt  i första hand men också bildspel på its learning som min lärare har lagt upp 

som hjälpmedel för mig. Framför allt Internet överhuvudtaget ser jag som en enorm kunskapskälla" 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Powerpointpresentationer, läroboken och internet.

Boken

Boken & Internet

Fråga6 Kurs1 Vilka kunskapskällor har du använt?

0 1 2 3 4 5

Boken

Boken & Internet

Internet

Läraren material, Boken & Internet

Läraren, Boken & Internet

Läraren, Boken & mina anteckningar

Företagets egen hemsida

Fråga6 Kurs2 Vilka kunskapskällor har du använt?
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Figur23Kurs 1 Fråga 7A ” Vad i detta arbete har förstärkt dina möjligheter för lärande?”, 7B” Vad i detta arbete har hindrat 
dina möjligheter för lärande?”, 8 ” Ge mig dina övriga tankar ” 

Vad i detta arbete har 
förstärkt dina möjligheter för 
lärande? 

Vad i detta arbete har hindrat 
dina möjligheter för lärande? 

Ge mig dina övriga tankar 

7A 7B 8 

Hjälpen man får av lärare och 
klasskompisar, bra förklaringar 
osv.  

Koncentrationsförmågan 
ibland (miljön) och även dålig 
information i böcker.  

Gillar ej marknadsföringsboken 
eftersom den har brist på den 
information jag behöver för att 
klara inlämningsuppgifterna.  

Läraren  
Ingenting har hindrat mina 
möjligheter för lärande. 

Bra lärare innebär rolig kurs 
som i sin tur innebär att man 
lär sig mycket. Det är grunden 
för bra betyg. 

Den muntliga presentationen 
vi gjorde. 

- Det enda jag kan tycka är att 
det är lite enformigt att jobba 
med endast uppgifter i boken.  Har inga övriga tankar.  

Jag har fått ta stort eget ansvar 
och lagt ner tid på att besvara 
frågor. 

Att det ibland tar lång tid att gå 
igenom allt eller att jobba med 
det då alla inte är lika drivande 
och målmedvetna. Det kan lätt 
vara väldigt hög ljudvolym i 
klassrummet.   

Jag vill nå bra betyg vilken är 
en faktor som förstärkt mina 
möjligheter till lärande . 

Känner inte att något hindrat 
mina möjligheter till lärande 
förutom eventuellt att jag 
också prioriterat andra ämnen.    

Instudering uppgifterna. Strukturen på lektionen.   

Genomgångar osv. Press   

 

  



Anna Antonsson 2015 
 

11 

 

 

Figur24 Kurs2 Fråga 7A ” Vad i detta arbete har förstärkt dina möjligheter för lärande?”, 7B” Vad i detta arbete har hindrat 
dina möjligheter för lärande?”, 8 ” Ge mig dina övriga tankar ” 

Vad i detta arbete har 
förstärkt dina möjligheter för 
lärande? 

Vad i detta arbete har hindrat 
dina möjligheter för lärande? Ge mig dina övriga tankar 

7A 7B 8 

Har mer förståelse för de 5pna 
i Samsung Den stökiga klassen Ett bra inlärningsområde. 

Lättillgänglig information 

Miljön i klassrummet vissa 
dagar. Stökigt och svårt att 
koncentrera sig 

Har varit ett nöje att arbeta 
om de 5:pna. Kunna bedöma 
de andras företag också och se 
ifall man haft de samma 
tankegångar osv. 

att det är ganska lätt om man 
tar lite i taget  

En bra och genomgående 
enkät. 

Att jag har en bättre grund för 
det jag kommer lära mig i 
framtiden.   

Jag är nöjd med den linjen jag 
har valt därav är jag också nöjd 
med de kurser som jag har. Jag 
är alltså nöjd med kursen 
marknadsföring som jag 
deltagit i och hoppas att jag 
lärt mig saker till min 
maximala kapacitet 

Jag tycker att allt är viktigt att 
lära sig för att förstå hur 
samhällets marknadsföring är.   

Nästa gång får du göra 
relevanta frågor till det vi har 
arbetat med 

Än en gång läraren. Med en 
bra lärare kan man lära sig allt, 
med en dålig lärare kan man 
inte ens lära sig saker man är 
intresserad av     

Vet ej, frågan är Illa 
formulerad och har inget 
riktigt syfte. 

Samma sak, vet ej, illa 
formulering. Konstiga frågor på enkäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


