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Förord 
 
Den undervisning som gavs om skolans styrdokument i utbildningen till gymnasielärare vid 
Luleå tekniska universitet skapade hos mig en nyfikenhet i ämnet och samtidigt ett flertal 
frågetecken. Redan från starten av utvecklingsarbetet var min grundidé att studera dessa 
styrdokument för att omsätta dem i praktisk undervisning. På så vis skulle jag även få en 
djupare förståelse av vad läraren hade att ta ställning till i sin yrkesutövning. Utgångspunkten 
i min första praktikperiod var att finna tips och idéer till min egen undervisning. Jag vill 
därför tacka min handledare under första praktikperioden som rådde mig att se och studera 
flera lärare i aktion. Därmed upptäckte jag de två undervisningsmönstren ”mer styrda 
lektioner” samt ”traditionell undervisning” som bägge behandlas utförligare i inledningen av 
uppsatsen.  
 
Att genomföra samt författa ett examensarbete liknar en arbetsam process som är stadd i 
ständig förändring. Slutresultatet av mina ansträngningar är denna uppsats. Jag vill därför 
tacka min vetenskapliga handledare Dennis Groth för granskning och konstruktiva förslag till 
förbättring av rapporten 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min praktikhandledare samt elever och personal vid den 
gymnasieskola i Luleå där min studie genomfördes. Med deras hjälp blev detta 
utvecklingsarbete verklighet.  
 
 
Luleå, januari 2004 
 
 
 
Anders Öqvist 



 

Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete var, att undersöka om ett demokratiskt projekt i skolan för att 
utveckla verksamheten i demokratisk riktning, kan uppfattas som mer demokratiskt av 
eleverna i jämförelse med den hittills bedrivna undervisningen. Med demokratiskt projekt 
menar jag, att utifrån den demokratiska skolans värdegrund, styrdokument, lagstiftning och 
även jämlikhet planera undervisningen. Undervisningen har innehållit traditionellt 
grupparbete med självvalda grupper och grupparbete med slumpvis vald sammansättning. 
Gruppenkät har använts som metod, för att utröna elevernas attityd till demokratiinslaget i den 
hittills förda undervisningen och sammaledes till utvärdering av mitt experiment. Observation 
har använts som kompletterande metod, för att verifiera mina iakttagelser i experimentet. 
Elevmajoriteten var positiv till 5 av den utvärderande gruppenkätens 10 frågor, negativ till 3 
frågor samt hade likvärdig attityd till 2 frågor. Pojkarna har haft en mer positiv attityd till 
experimentet än flickorna. Observationerna har visat på något mer samarbete i slumpvisa 
gruppindelningar än självvalda grupper. 
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BAKGRUND 
Min huvudsakliga arbetslivserfarenhet finns inom andra områden än läraryrket. Insikten om 
hur det fungerar på en arbetsplats dök upp som en tanke när det blev aktuellt med 
examensarbete. Skolan är en av Sveriges största och vanligaste arbetsplatser, med det 
speciella uppdraget att undervisa. Lagstiftning och förordningar är likadana som på vilken 
annan arbetsplats som helst. Det är endast viss speciallagstiftning och vissa förordningar om 
undervisningen som skiljer undervisningsuppdraget mot en vanlig arbetsplats. 
 
Inledning 

Under min första praktikperiod iakttog jag eleverna i mina tilldelade klasser. Jag fann att 
flertalet elever uppträdde stressat. När de färdigställde problembaserade uppgifter var de i 
regel frånvarande från undervisningen i de övriga ämnena, för att hinna med den aktuella 
redovisningen. Därmed missade de viktig lektionstid och kom efter i skolarbetet. I den 
problembaserade undervisningen var lektionerna striktare styrda och läraren bestämde 
gruppindelningen. Eleverna aktiverades i allehanda projekt, grupparbeten, tävlingar o.d. samt 
arbetade under eget ansvar och med tydliga krav på elevernas prestationer. De bästa 
lektionerna under denna min första praktikperiod var dock när eleverna redovisade sina 
arbeten. Presentationerna var mestadels bra utförda och klassen lyssnade andäktigt på 
föreläsningarna. De elever som presenterade ämnet ställde frågor till de övriga eleverna, som i 
sin tur frågade föreläsarna.  Engagemanget gick inte att ta miste på. Eleverna förde en bra 
dialog eller ett utmärkt samtal.  Samtalstonen var lugn med en mycket acceptabel ljudnivå. 
Var det med en känsla av tvång och enligt deras uppfattning en odemokratisk situation, som 
gjorde att de uppträdde så disciplinerat? 
 
I den traditionella undervisningen med föreläsningar som ofta följdes av enskilt arbete med 
individuella uppgifter eller grupparbete där eleverna fick frihet att välja samarbetspartners 
ställdes ofta små krav på elevernas eget ansvar och prestationer. Läraren fanns alltid till hands 
för att hjälpa. Det uppstod ett högt brusande sorl i klassrummet. Ljudnivån var helt enkelt 
oacceptabelt hög. Arbetsmiljön kunde knappast betecknas som bra. Framtida 
hörselnedsättning framstod som ett tänkbart resultat. Läraren manade eleverna till tystnad 
oftast en till två gånger eller flera gånger under lektionen. Att tillsammans prata av sig om ditt 
och datt under lektionstid, är det elevens sätt att uppfatta demokratiansträngningarna i 
styrdokumenten? Lärarna kände av stressen och undrade över hur det skulle bli i framtiden, 
om förarbetet till ny skollag SOU 2002:121 ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” blev 
verklighet. Jag tog del av detta förarbete och beslöt att undersöka om ett ökat samarbete med 
eleverna kunde vara en framkomlig väg, för att finna metoder i min lärargärning. Samtidigt 
verkade skoldebatt, styrdokument och läroplaner diffusa för mig. ”Det här verkar grumligt 
och min insikt är inte vad den borde vara”, tänkte jag. 
 
Mina funderingar utmynnade i att mitt examensarbete skulle bli ett experiment med 
utgångspunkt från skolans styrdokument. Experimentets resultat skulle bli till nytta för mig i 
mina ämnen företagsekonomi och rättskunskap. Företagsekonomi kännetecknas av många 
räkneövningar. Rättskunskap innehåller lagar och normer samt saknar räkneövningar. Ämnet 
erbjuder fler variationer till experiment. Examensarbetet startar med en genomgång av lagar 
och förordningar som ligger till grund för skolans arbete. Elevinflytande och demokrati i 
undervisningen är utgångspunkt för studien. Vad säger lagar och förordningar om detta? 
Därefter behandlas i tur och ordning läroplaner samt forskning, för att få ett underlag till en 
mer demokratisk undervisning.  
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Något om grundlagarnas inverkan på skolan 

I skoldebatten har förekommit inlägg om, att de grundläggande demokratiska friheterna, 
rättigheterna och skyldigheterna borde genomsyra skolan, för att utveckla skolan och fostra 
eleverna i en mer demokratisk riktning. Därför startar jag med en mycket kortfattad 
presentation av dessa rättigheter. 
 
Grundlagarna reglerar alla medborgares inklusive barnens garanterade demokratiska fri- och 
rättigheter. I Regeringsformen (RF) 2:1 anges de grundläggande bestämmelserna om yttrande-
, åsikts- och informationsfriheten, som kan betecknas som de mest grundläggande 
demokratiska rättigheterna. För att säkerställa ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning 
till dessa fri- och rättigheter tillkommer tryckfriheten enligt tryckfrihetsförordningen (TF). I 
RF 1:2 st. 3 finns kopplingen till skollagens målparagraf (Erdis, 2003): Det allmänna skall verka 
för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden (Erdis, 2003, s 18).  
 
Skollagen (SL) SFS 1985:1100 

Skolans samhällsuppdrag eller mission vilar på skollagen. De etiska principer som ligger till 
grund för läroplanens värdegrund utgår från skollagen. Därför har jag tagit med skollagens 
grundläggande tankegångar samt målparagrafens innehåll och elevens inflytande i 
undervisningen. SL har bl.a. jämlikhet, demokrati, likvärdighet, valfrihet och enhetlighet som 
teman.  
 
Den så kallade målparagrafen i SL 1:2 innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur 
verksamheten skall bedrivas inom det offentliga skolväsendet. I första stycket fastställs att alla 
barn och ungdomar skall ha lika tillgång och likvärdig utbildning inom varje skolform 
varhelst den anordnas i landet. Här ovan citerade RF 1:2 st. 3 betraktas som kopplingen till 
målparagrafens tredje stycke Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar (Erdis, 2003). Detta betraktas som skolans 
värdegrund enligt SL 5:2 st 3:  

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
            1.  främja jämställdhet mellan könen samt 
            2.  aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och     
                 rasistiska beteenden” (Lärarnas Riksförbund, 2003, s 65). 
                                                                                                                                                                      

Eleverna måste vara delaktiga i och ha inflytande över skolan. Därför skall eleverna ha 
möjlighet att påverka sin utbildning, vilket också är en av utgångspunkterna i examensarbetet. 
Det uttrycks så här enligt SL 5:2 st. 3: Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 
utformas (Lärarnas Riksförbund, 2003, s 87). 
 

Gymnasieförordningen (GyF) SFS 1992:394 

I GyF ges inga närmare föreskrifter om demokrati i undervisningen. Dock definieras 
undervisningstid så här enligt GyF 1:2: Tid för arbete vilket planerats av lärare och elever 
tillsammans och som eleverna genomför under en lärares ledning (Gymnasieförordningen, 
UBF, 1999 ). Planeringen av undervisningen skall göras gemensamt av lärare och elever. 
 



       3 

 

Samverkansformer 

I gymnasieförordningen finns reglerna för samverkan. Vid varje gymnasieskola skall finnas 
elevvårdskonferens, klassråd, skolkonferens och lokal arbetsplan. Med förordningens hjälp 
har skapats formella organ för elevinflytande. Genom klassrådet bestående av samtliga elever 
i klassen, kan eleverna behandla frågor som är viktiga för dem. Vanligtvis behandlas i 
klassrådet sådana uppgifter som hur t.ex. undervisningen, arbetsbördan, schemat, lärarna, 
stämningen och arbetsmiljön är (Boquist, Johansson och Åborg, 2003). 
 
Det framgår av gymnasieförordningen (GyF 4:4 st 2): Den närmare utformningen av elevinflytande 
genom klassrådet skall anges i arbetsplanen (Gymnasieförordningen, UFB, 1999, s 297). Enligt Gy F 
1:13 har rektorn beslutanderätt över arbetsplanen (Gymnasieförordningen, UFB, 1999). Detta 
visar på, att de yttre ramarna för elevinflytandet i undervisningen via klassråd skapas i ett 
annat forum. Därmed blir måhända klassrådets roll beroende av rektorns uppfattning vid den 
enskilda skolan eller kommunens policy om elevinflytande i skolplanen i enlighet med SL 
2:8. 
 
Arbetsmiljölagen (AML) och dess koppling till Lpf 94 

AML betraktas som ett eget styrdokument i skolans värld. Den behandlar den fysiska 
arbetsmiljön samt genom arbetsmiljöförordningen (AMF) den psyksociala miljön 
(Arbetsmiljöverket, 2002). Enligt GyF 4:6 st. 2 ligger det på skolkonferensens lott att 
aktualisera elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet enligt föreskrifterna i AML och AMF 
(Gymnasieförordningen, UBF, 1999). 
 
Lpf 94 förespråkar Under ”Elevens ansvar och inflytande” att gymnasieskolan skall sträva 
mot att varje elev tar personligt ansvar för sin arbetsmiljö. ”Programmål 
samhällsvetenskapsprogrammet”, som inkluderar ekonomiska ämnen, innehåller krav på att 
utbildningen skall ge kunskap om vad som kännetecknar en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, som är säker från skydds- och miljösynpunkt. Dessutom ansvarar skolan för att 
eleverna får insikt om arbetsorganisationens betydelse i detta sammanhang (Skolverket, 
2000). I Lpf 94 under ”Skolans huvuduppgifter” betonas undervisningens inriktning mot 
miljöperspektivet i undervisningen, så att eleverna själva kan medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan. Dessutom finns i Lpf 94 under ”Grundläggande värden” skrivningar om 
människolivets okränkbarhet, respekt för vår gemensamma miljö och främja aktning för andra 
människors egenvärde, som stödjer AMF:s mål. 
 
Enligt AML 1:3: skall med arbetstagare likställas den som genomgår utbildning (Lilla lagboken, 1998, s 651) 
och enligt AML 6:18 regleras rätten till särskilda elevskyddsombud, som utses av eleverna 
(Lilla lagboken, 1998). Det praktiska arbetsmiljöarbetet i klassen kan bli liknande det i 
klassrådet. Se avsnitt 1.3.1. Rektors åsikt genom arbetsplan och kommunens syn via 
skolplanen kan påverka arbetet. I en rapport från Arbetsmiljöverket skriver man så här:  
 

Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige. Dagligen vistas cirka 1,5 miljoner elever och 200 000 
vuxna i skolan. Gymnasieskolan är som vilken arbetsplats som helst. Både lärare och elever 
omfattas av arbetsmiljölagens regler. Med andra ord kan skolan ses som elevernas första kontakt 
med arbetslivet. Den upplevda miljön blir utgångspunkten för hur de kommer att uppfatta sina 
rättigheter och skyldigheter som vuxna arbetstagare.  (Arbetsmiljöverket, 2002, s 18). 
  



       4

Läroplaner

I detta avsnitt har jag tagit med en översikt över vad som skrivits om demokrati i skolans
läroplaner. Grundskolans läroplaner har behandlats, därför att de är mycket överskådliga och
har ofta samlats i endast en bok. Gymnasiets läroplaner har ungefär samma innehåll, men är
ofta spridda i en massa supplement, som medför mindre överskådlighet för författaren samt är
svåra att få tag på.

1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62)

I det inledande avsnittet om mål och riktlinjer för grundskolan nämns följande:

I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda människan, får
intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är tankens klarhet och
reda, dess rörlighet och skärpa, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå tendentiös
påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta (Skolöverstyrelsen, SÖ, 1963, s 15-16).

Dessutom betonas i Lgr 62, att skolan skall utveckla elevens förmåga till gott samarbete med
andra i arbetet mot uppställda mål. Det skall ske genom etisk fostran om de moraliska normer,
som måste gälla i samlevnaden mellan människor. Dessa moraliska normer är grundpelaren
för den rättsordning vilken bär upp ett demokratiskt samhälle. Eleverna måste bli fullt
medvetna om innebörden av etiska begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans och om
konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter. Skolan bör fungera efter regler som
eleverna accepterar och som de själva medverkat till att skapa.

I Lgr 62 framhävs att samlivet i ett demokratiskt samhälle måste utformas av fria och
självständiga människor inte som ett självändamål utan som grundvalen för samarbete och
samverkan. Den sociala fostran i skolan skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper,
som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön,
nationer och folkgrupper (SÖ, 1963, s 18). Respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde,
för människolivets okränkbarhet och personlig integritet är en del av skolans huvuduppgifter.
För att nå dit kan eleverna fostras till hjälpsamhet mot varandra och till villighet att ställa sin förmåga till

andras tjänst (SÖ, 1963, s 18). Samhörighetskänslan och medansvaret måste vidgas ytterligare
bortom gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till allt större samhällsbildningar.

I en demokratisk skola måste gemenskapskänsla, samarbete och självdisciplin vara riktpunkter för
elevernas sociala fostran. Eleverna måste därför känna sig hemma i sin skola, mötas med
förtroende och uppskattning samt få bära del av ansvaret för klassens och hela skolans
gemensamma angelägenheter (SÖ, 1963, s 20).

Betydande utrymme bör ges till verksamhetsformer, som innebär samarbete eleverna emellan
och som kräver god laganda samt arbetsgemenskap mot ett gemensamt mål. Därför utgör
grupparbetet ett viktigt komplement till övriga arbetsformer med rika möjligheter till sociala
kontakter mellan eleverna enligt Lgr 62.  Vikten betonas av elevernas eget val av ämne och
deras eget ansvar för ordningsfrågor under grupparbetets gång samt den avslutande
redovisningens betydelse. En del av lärarens disciplinerande funktion flyttas därmed över till
eleverna. De viktigaste momenten i ett grupparbete är i tidsföljd enligt Lgr 62: Motivering �
planläggning � bearbetning � redovisning � värdering (SÖ, 1963, s 55).
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Studiecirkelns arbetsform kan med fördel användas som arbetsform. Fördelarna med
arbetssättet är att eleverna förutom den gemensamma kunskapskärnan får behandla någon del
mer utförligt och mer självständigt och att de får öva sig i den svåra konsten att samarbeta.

1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69)

Riktpunkter i en demokratisk skola måste vara gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och

självdisciplin, (SÖ, 1969, s 17) för att främja elevernas sociala utveckling. Inövningen av sociala
vanor och attityder sker bäst i klasser som erbjuder en mångsidig social miljö med ett gott
gemenskapsförhållande. Skolan måste arbeta för att vidga gemenskapskretsen bortom den
enskilda klassen. Eleverna måste därför känna sig hemma i sin skola, mötas med förtroende och
uppskattning samt få bära sin del av ansvaret för klassens och hela skolans gemensamma angelägenheter (SÖ,
1969, s 17). Som i Lgr 62 riktas uppmärksamheten på grupparbetet, som kan utveckla viljan och
förmågan att samarbeta med varandra, att osjälviskt och efter bästa förmåga lämna sitt bidrag
till arbetet för ett gemensamt mål.

Elevens medansvar betonas och denne skall känna sig som ett subjekt samt inte ensidigt
utsättas för social eller pedagogisk påverkan, som inte är förenlig med kravet på samverkan på lika

villkor (SÖ, 1969, s 26). Samarbetet skall grundas likaledes på den vuxna människans insikter och
erfarenhet, som på den unga generationens värderingar. I Lgr 69 är det viktigt med en nära
kontakt mellan enskilda och grupper i skolan för att samverkan skall uppstå. Dialogen eller
samtalet som metod är särskilt betydelsefullt i detta hänseende. Samtalet får inte bli enbart en
monolog mellan läraren och eleven. Målet är i stället att åstadkomma ett konstruktivt
tankeutbyte. Samtalet mellan lärare och elev skall alltid vara möjligt i det dagliga arbetet,
vilket ärende det än berör.

På detta sätt utformad kontakt och samverkan främjar ömsesidig aktning och respekt, grundad på
insikten om sakkunskap och erfarenhet hos den man samverkar med. Samtalets mål är att skapa
och bibehålla ömsesidig respekt, även om man hyser oförenliga åsikter och inte anser sig kunna
kompromissa. Dialogen skall fördjupa känslan av samhörighet oberoende av ståndpunkter och
värderingar (SÖ, 1969, s 26).

Med andra ord skall inte samverkan begränsas till vissa aktiviteter, personer eller grupper utan
skall också gälla över åldersgränser, sysselsättningar eller uppgifter i skolan, dvs i hela
skolans verksamhet enligt Lgr 69. En trivsel skall skapas i skolan som är byggd på känslan av
gemenskap mellan människor och som inte endast består av omtanke utan och även känslan
att ta ansvar för andra. Eleverna och alla medarbetare i skolan skall få vara med och utforma
sin arbetsmiljö. Angående medinflytande och medansvar bör inte i detalj anges vilka
aktiviteter och på vilket sätt dessa skall utföras i undervisningen. Skolan måste sträva efter att
variera samvaron och samarbetet med grupper av olika storlek och sammansättning och för att
samverkansgrupper bildas oberoende klass- och årskurstillhörighet. Eleverna bör få större
möjligheter att delta i planeringen av undervisningens innehåll och arbetsformer samt utvärderingen av dess
resultat samt ta upp alla de förhållanden och problem som de önskar belysta eller behandlade (SÖ, 1969, s 27).

Beträffande undervisningens innehåll uttalas i Lgr 69 följande: Stoffet bör väljas så, att elevens
behov, intressen och problem kommer att utgöra en grundval för inlärningen. Det bör vara så beskaffat, att en
självständig och varierande aktivitet befordras och att elevens utveckling såvitt möjligt allsidigt främjas (SÖ,
1969, s 41).

Vidare skall skolan ge en objektiv undervisningen, dvs. saklig och allsidig. Lgr 69 påpekar att
periodläsning kan användas för att motverka den ogynnsamma splittring i skolarbetet, som
uppkommer genom en konsekvent utförd ämnesundervisning. Ämnesområden som stödjer



       6

eller ansluter till varandra kan placeras parallellt eller i bestämd tidsföljd efter varandra i
lärogången, för att skapa en fördelaktigare inlärningssituation.

1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80)

I denna läroplan har demokratifrågan delats upp i demokratins principer, demokratisk
fostran, demokratiska värderingar samt elevansvar. Arbetsformer och arbetssätt har
utvecklats i jämförelse med tidigare läroplaner.

I Lgr 80 presenteras Skolöverstyrelsens skrivningar om skolans mål i sin fostrande roll.
Fostran och utveckling i skolan skall ske efter demokratins principer om tolerans, samverkan och

likaberättigande mellan människorna (SÖ, 1980, s 17). Skolan skall verka efter sanning och rätt, för
människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig
integritet. Det innebär bl. a att skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. I
Lgr 80 nämns den gemensamma, demokratiska livshållning, som skolan i nära samarbete med hemmen skall
föra vidare till barnen och som innebär att de vuxna bör sträva efter att fostra barnen med minsta möjliga tvång
(SÖ, 1980, s 18). Skolan skall inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets
grundläggande värderingar (SÖ, 1980, s 19). Istället skall skolan medvetet verka för dessa
värderingar och fostra eleverna till att respektera dem.

I Lgr 80 betonas elevgrupperna, vilka själva bör ansvara för vissa delar under skoldagen.
Angående urval av stoff och planering av studierna nämns följande:

Planeringen i klasserna - eller i arbetsenheterna eller i andra former som skolan själv väljer -
innebär att lärare och elever avgör hur lång tid de vill ägna åt olika moment, i vilken ordning de
skall ta upp olika frågor, med vilka metoder frågorna skall bearbetas och vilka läromedel man kan
använda (SÖ, 1980, s 29).

I planeringen måste läraren i samarbete med eleverna ange vilka ämneskunskaper eller
färdigheter som man efter en viss tid vill uppnå. Konkreta etappmål är värt att sträva emot för
elevernas motivation enligt Lgr 80. Utgångspunkt för planeringen är läroplanen och
kursplanen.  Därefter bör lämpliga läromedel - studiebesök, lärobok, tidningar, experiment �
komma in. Tidsaspekten är viktig vid planeringen. Temaarbeten nämns för första gången i Lgr
80. Det fordras tid för ett undersökande arbetssätt, stoffbearbetning och praktisk tillämpning.
Stoffmängden måste därför anpassas därefter. Utgångspunkten i arbetet bör om möjligt vara
iakttagelser och experiment.

I Lgr 80 bör lärare och elever göra en saklig och allsidig sortering ur det rikliga
läromedelsstoffet enligt vissa urvalsprinciper:
1. Lärare och elever måste söka komma överens om den kärna av grundkunskaper att
behärska, som är viktig att bygga på i de framtida studierna.
2. Efter sortering av baskunskaper kan läromedlens rikliga mängder av kunskaper användas
till fördjupningsuppgifter.
3. Kommunikationsförmågan bör tränas upp med hjälp av att tala, läsa, skriva och räkna.
4. Vardagskunskaper, etiska frågeställningar och konflikter samt internationella förhållanden
bör behandlas i stoffet.

Temastudier är fördjupningsstudier som lärare och elever väljer att utföra inom de obligatoriska ämnenas ram
(SÖ, 1980, s 35). Undervisningen bör bygga upp vanan hos eleverna att successivt arbeta med
större uppgifter. Temat skall hålla sig inom huvudmomentens ram i det eller de berörda
ämnena. Samarbete i teman kan ske med flera årskurser, för en arbetsenhet, för en klass eller
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göras av skilda elevgrupper med olika studieobjekt. En ämnesövergripande uppläggning kan
beaktas i temaarbetet.

Metoder

Lgr 80 behandlar metoder i undervisningen.
1. Vid planering och upplägg av undervisning skall inte ämnesgränserna allena styra
genomförandet. Klassrådet kan behandla undervisningsfrågor. Lärostoffet kan grupperas i
samlade arbetsområden. Tillsammans måste lärare och elever väga fördelar mot nackdelar
med utpräglad ämnesundervisning och temaarbete.

2. Målet att utveckla en liten skola inom den större skolans ram med hjälp av arbetsenheter är
centralt för Lgr 80. Arbetsenheterna i form av lärarlag skall främja ett intimt samarbete mellan
personal och elever. Till arbetsenheterna kan decentraliseras pedagogisk planering, stöd till
elever med svårigheter, överenskommelser om elevernas egna ansvarsområden, insatser i
miljön samt planeringen av deras fria aktiviteter. I Lgr 80 uttrycks samarbetet i arbetslag som
ett viktigt föredöme i praktisk demokrati för eleverna. I arbetsenheten kan samverkan mellan
lärare och elever ske genom att man gemensamt planerar kurserna samt söker komma överens om de
konkreta mål man vill uppnå under en serie lektioner (SÖ, s 43-44).

3. Samråd om den pedagogiska planeringen enligt Lgr 80 kan göras konkret med en bestämd
elevgrupp i arbetsenheten eller klassen. Planering i klassrådet är att föredra, där alla elever
kan delta. Det är väsentligt att utgå från alternativ, som lärarna presenterar i denna diskussion (SÖ, 1980, s 44).
Hur samrådet fungerar beror på upplägget vid den enskilda skolan eller kommunen.

4. Tillsammans med kamrater skall eleverna kunna fördela arbetsuppgifter, organisera redovisningar och
utställningar samt ta ansvar för yngre kamrater som behöver hjälp samt ta del i arbetet för en god skolmiljö (SÖ,
1980, s 44). Med hjälp av dessa handlingar görs en insats att nå ett av skolans mål nämligen en
demokratisk fostran. Det är nödvändigt att eleverna lär sig att argumentera rationellt och att
bedöma påståenden samt vänja sig vid att lyssna på andras argument och förslag, även om de
kan skilja sig väsentligt mot deras egna uppfattningar. En reflekterande inställning bör
uppmuntras genom att eleverna själva får praktisera den. Eleverna skall aktivt delta i
utformningen av skolans arbetsmiljö.

5. Elever och lärare kan göra överenskommelser om hur arbetet kan organiseras. Vid den
gemensamma planeringen är det lärarens huvuduppgift att initiera arbetsformer, som sedan
prövas och utvärderas med hjälp av enkäter och gruppdiskussioner. Lektionens längd kan
elever och lärare anpassa efter lämplighet och schematekniska möjligheter med rektors
godkännande.

6. Vid val av arbetssätt påpekas i Lgr 80 att utgångspunkten för arbete med olika
stoffområden bör vara elevernas verklighetsbild: Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas
egen nyfikenhet, låta dem formulera och söka svar på egna frågor, ställa problem som eggar deras vetgirighet.
Arbetet bör därför starta med något aktuellt eller näraliggande ( SÖ, 1980, s 48). Läraren har en aktiv roll i
detta arbetssätt för att stödja eleverna, vilket framhäver den betydelse samtalet och samarbetet
bör ha mellan lärare och elever.

7. Lärare och elever kommer överens om att använda olika slags läromedel för att nå
uppställda mål. Detta lokala val av läromedel uttrycks så här i Lgr 80: Valet mellan att besöka en
arbetsplats eller läsa om den i en bok är ett sådant pedagogiskt val, som måste träffas i skolan (SÖ, 1980, s 51).
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Demokratiteoretiska perspektiv i läroplaner

Det finns en mängd uppfattningar om vad demokrati innebär. Demokratibegreppet har stor
bredd och innefattas av en mängd tolkningar. Inom statsvetenskapen brukar tre dominerande
skolbildningar beskrivas: det deltagardemokratiska idealet, den konkurrensdemokratiska
skolan och den deliberativa demokratiskolan (Skolverket, 2001). Enligt Liljequist (1999) var
det i Lgr 62 första gången ordet demokrati nämndes i en läroplan. I olika skepnader finns
begreppet på fem ställen i Lgr 62 i Mål och riktlinjer och några fler i Lgr 69. I Lgr 80
omnämns begreppet ett 15-tal gånger, medan frekvensen minskat i Lpo 94 till samma nivå
som i Lgr 62. För gymnasieskolans del kan tilläggas att demokratibegreppet nämns ännu
sparsammare i dess styrdokument. Direktiven till 1946 års skolkommission (SOU 1948:27)
var genombrottet för demokratin i svenskt skoltänkande, där det fastslogs att: Skolans främsta
uppgift är att fostra demokratiska människor (Liljequist, 1999, s 130).

Den konkurrensdemokratiska skolan

Det ovan citerade skrevs mot bakgrund av andra världskrigets ohyggligheter. Meningen ger
uttryck för en stark övertygelse om demokratifostrans nödvändighet, men också relativt stor
osäkerhet om vad den innebar samt vad den skulle bygga på och till vilka sidor av människan
den skulle appellera. Man kan anse att demokratins och humanismens värden skulle ha fått ett
kraftigare inslag, som en motkraft till de fascistiska lärorna. I stället uttryckte man sig i
ganska försiktiga ordalag (Liljequist, 1999).

Att skolans främsta uppgift var att fostra demokratiska människor kommer fram genom att
fostran och undervisning skulle byggas på grundval av fri forskning och fri opinionsbildning.
Dessutom skulle skolan skapa förutsättningar för enligt SOU 1946: 31 s 17 och SOU 1948 s 3
en på medborgarnas egen insikt och vilja grundad samhällsutveckling (Englund, 2000, s 7). Den viktigaste av
de båda utredningarna, skolkommissionen, preciserade så här enligt SOU 1948:27 s 3:
Lärjungarna äger rätt till saklig upplysning om de stora ideologiska och samhälliga stridsfrågorna, för att på
grundval härav söka sig fram till en personlig uppfattning (Englund, 2000, s 7). Demokratiska strävanden i
undervisningen fick på sätt och vis en startpunkt efter andra världskriget och utredningarna
kan betecknas som föregångare (Englund, 2000).

Den konkurrensdemokratiska skolan är en revidering av det ursprungliga demokratibegreppet
och där det viktigaste med demokratin är att flera eliter konkurrerar i fria val.
Ansvarsutkrävande i efterhand är modellens kännetecken, vilket innebär att politikerna agerar
och väljarna reagerar. Väljarna antas å andra sidan sakna de kunskaper som krävs för att
besluta i viktiga frågor. Folkets makt ligger i att byta regering. Tyngdpunkten läggs på de
representativa organens verksamhet. Deltagandet blir en instrumentell handling, genom vilken
medborgarna försöker få det politiska systemet att förverkliga dess vilja.  Det innebär att om
statens styre överlämnas till en elit och medborgarna ägnar sig åt sina privatliv så gynnas den
sociala, ekonomiska och politiska stabiliteten. Allt för stort engagemang kan vara riskabelt på
grund av medborgarnas bristande kompetens och tolerans. Mycket av det svenska
representativa styrelseskicket hämtar sin logik ur denna tankeskola. Ökad ojämlikhet kan
uppstå om medborgarna engagerar sig, eftersom inte alla medborgare deltar lika mycket
(Skolverket, 2001).

Englund (2000) har skrivit att under 1950- och 1960-talen ställdes skolans ekonomiska och
arbetskraftsproducerande roll i fokus. Demokratin som överideologi innebar att ideologiska
och samhälleliga stridsfrågor sattes i bakgrunden i samhälle och skola. Skolkommissionens
betänkande från 1948 kombinerade tron på de uppväxande medborgarna som bärare av
demokratin med en ännu starkare vetenskapstro som uttrycks så här i SOU 1948:27 s 3: En
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demokratisk undervisning måste vila på objektiv vetenskaplig grundval och hos lärjungarna befrämja aktning för
sanningen (Englund, 2000, s 8 ). Vetenskapssamhället betraktades som den yttersta garanten för
objektivitet och sanning. Därmed gavs de demokratiska strävandena en inramning och
begränsning med hjälp av denna övertro på vetenskapen.

Lgr 62 och Lgr 69 betonade en objektivitetsuppfattning som byggde på värdefrihet och
neutralitet, som hade hämtats från denna starka vetenskapstro. Demokratin fick inte gestaltas
som doktrin och skolan skulle inte �förkunna demokratisk-politiska doktriner�. Denna
begränsning urgröpte på samma gång demokratins möjlighet att uppfattas som överordnad
princip. Det var denna ensidiga tro på att vetenskapssamhället skulle kunna inta en given
ståndpunkt och ha rätt svar på alla frågor, som kritiserades i slutet på 60-talet och under hela
1970-talet (Englund, 2000).

Det deltagardemokratiska idealet

Detta kännetecknas av direkt folkstyre, dvs. klassisk demokrati. Betydelsen av den enskilda
individens egna aktiviteter sätts i fokus. Politiskt deltagande och medbestämmande är centrala
begrepp. Detta ideal betonar rätten att få vara med att bestämma (fatta beslut) samt
orsakssamband. Medborgarna ska fostras till politisk medvetenhet, till demokratisk
kompetens och ansvarskänsla. Det finns en optimistisk syn på människans förmåga samt
viljan att delta i politiska processer. Demokrati är ett instrument för medborgarna, att
förverkliga sig själva i en kollektiv gemenskap (Skolverket, 2001).

Lgr 80 och Lpo 94 har tydliga deltagardemokratiska idéer. I Lgr 80 tydliggörs det genom att
eleverna bör delta i klassråd eller elevrådsverksamhet för att öva färdigheter och erövra
förståelse för de demokratiska spelreglerna. Även Lgr 80:s rekommendationer att skolan bör
samverka med olika delar av samhället har samma syfte. Lpo 94 framhåller att demokratriska
principerna som att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall gälla alla elever.
Eleverna skall ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och skolmiljön för att utvecklas
kunskapsmässigt och socialt samt få ett reellt inflytande på utbildningens utformning
(Skolverket, 2001).

Den deliberativa demokratiskolan

Den centrala tanken är att demokratisk legitimitet härrör ur samtal och dialog. Englund
definierar deliberation som ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ (Englund, 2000, s 5) och
är kopplat till hur den deliberativa demokratin kan och bör fungera som ett normativt politiskt
projekt. Endast de beslut som tillkommer efter en fri och öppen dialog bör accepteras som
demokratiskt fullvärdiga. Genom öppna samtal vidgar deltagarna sina perspektiv och kan på
ett eftertänksamt sätt enas om det gemensamma bästa. Folkets makt ligger i rätten att få vara
med att bestämma sig (inför beslut) och finna politiska principer som alla kan acceptera
(Skolverket, 2001). Enligt Englund bör den deliberativa demokratins grundidé ses som ett komplement
till majoritetsprincipen, dvs. själva omröstningen mellan alternativ. Man enas om vad man är oenig om
(Englund, 2000, s 5).  Deltagande i demokratiska procedurer skapar såväl demokratisk kompetens
som legitimitet. Som i den deltagardemokratiska skolan betonas tanken om orsakssamband i
form av demokratins fostrande funktion Den deliberativa demokratiskolan har samma
optimistiska syn på människan som det deltagardemokratiska idealet och även samma syn på
självförverkligandet (Skolverket, 2001).

Grundtankarna i den deliberativa demokratin kan vägledas till John Dewey och hans �The
public and its Problems�. En skola för deliberativ demokrati kan härledas ur John Deweys
�Demokrati och utbildning� från 1916 och om kommunikationen som demokratins bärande
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element hos Emile Durkheim �Om de professionellas roll i det differentierade samhället� från
1992. Deliberativa samtalet kan vara en motvikt till undervisnings- och metodbegreppen i
undervisningen (Englund, 2000).

Lgr 80 innehåller även tydliga deliberativa inslag. Målen i läroplanen innehåller en
vägledning och handledning för hur målen ska tillämpas i skolvardagen. Läroplanen och
riktlinjerna uttrycker en verksamhetsidé för skolan medan kursplanen har en roll som
arbetsinstruktion för undervisningen och fostrandet av eleverna till demokratiska medborgare.
Lpo 94 karaktäriseras däremot av värdestyrning och decentraliserat ansvar samt att skolan
skall fungera som en demokratisk institution och vara en modell för demokratiskt handlande.
Ett friutrymme har skapats för läraren att utforma och utveckla undervisningen. I Lgr 80 och
Lpo 94 framhålls det demokratiska samtalets betydelse tillsammans med skolans roll som
mötesplats för olika samhällsuppfattningar och argument. Även betoningen av att
undervisningen bör vara saklig och allsidig kan hänföras till det deliberativa inslaget
(Skolverket, 2001).

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och dess värdegrund

Lpf  94 inleds med en skrivning om värdegrunden i avsnittet 1.1 �Grundläggande värden�
som lyder enligt följande: Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund (Lärarnas Riksförbund,
2003, s 46). Åter upprepas skollagens lydelse om de grundläggande demokratiska värderingarna
och respekten för varje människans egenvärde samt respekten för vår gemensamma miljö.

För det första har gymnasieskolan ett demokratiskt uppdrag, som handlar om att utveckla
elevernas kunskap om demokrati och den värdegrund som vårt samhälle vilar på inom den
traditionella ämnesundervisningen.

För det andra ska gymnasieskolan verka i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som
personal har ett reellt inflytande över och delaktighet sitt skolarbete och sin lärmiljö.
Inflytandet kan vara både formellt, t.ex. genom olika råd, och informellt, t.ex. genom
möjlighet att diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen. Eleverna ska lära
sig vilka rättigheter och skyldigheter de har.

För det tredje ska gymnasieskolan fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och
verka i ett demokratiskt samhälle. Vilket innebär ett arbete med värdegrunden, dvs. de
demokratiska värdena, till exempel, individens frihet och integritet, människors lika värde,
solidaritet och jämställdhet mellan könen.

Utbildningen skall vara likvärdig inom varje skolform oavsett var den anordnas i landet.
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Gymnasieskolan
skall aktivt och medvetet främja jämställdheten. Den enskilda skolans utveckling skall sträva
mot flexibilitet, samarbete med alla skolformer, arbetslivet och hemmen. Gymnasieskolans
verksamhet måste utvecklas mot uppställda mål. För att klara av detta måste gymnasieskolan
ständigt ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva
på nya metoder. Alla moderna läroplaner innehåller fem internationella fördrag och
konventioner som Sverige har undertecknat. Det är Salamancadeklarationen om undervisning
för barn i behov av särskilt stöd. De fyra övriga internationella överenskommelserna är FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barnets rättigheter,
rekommendationen om utbildning för internationell förståelse och rekommendationer om
undervisning i miljöfrågor (Skolverket, 1999). Arbetsmiljölagen som behandlats tidigare finns
i värdegrunden och gäller för alla elever. Elevombud utses i klassen.
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Undervisningens mål och uppgifter i gymnasieskolan

I Lpf 94 avsnitt 2 skiljes mellan mål att sträva mot och mål att uppnå. De förstnämnda målen
anger inriktningen för skolans arbete. De anger en önskad kvalitetsutveckling i skolan. Vid
arbete med dem finns möjlighet att bedriva undervisning i demokratiska former och utveckla
elevernas förmåga och vilja som aktiva deltagare i samhället med personligt ansvar.
Undervisningens mål och elevernas inflytande över densamma kan prövas här. Mål att uppnå
anger minimikrav på elevernas kunskaper när de lämnar skolan. Det är skolans och
skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.  Lpf 94 anser att det
inte är tillräckligt med förmedlande kunskap i undervisningen om demokratiska värden, utan
den skall prövas på ett realistiskt sätt, vilket sker lämpligast vid arbete mot strävandemålen.
Värdegrunden omvandlas till mål för undervisningen i Lpf 94, för det enskilda
undervisningstillfället. Det finns möjlighet att variera och pröva mål i värdegrunden samt
komponera en undervisning som passar i den enskilda situationen.

Kunskaper

Gymnasieskolan huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att
eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Saklighet och allsidighet skall råda i
gymnasieskolan. Kunskapsmålen att sträva mot för eleverna kan uttryckas som: goda
kunskaper i kurserna, som kan användas till att formulera och pröva antaganden samt lösa
problem. Eleverna skall lära sig reflektera över sina erfarenheter samt kritiskt granska och
värdera påståenden och förhållanden. Gymnasieskolan skall sträva emot att ungdomarna lär
sig lösa praktiska problem och arbetsuppgifter. Det är av största vikt att de tror på sin egen
förmåga och sina möjligheter att utvecklas. Det är eftersträvansvärt om eleverna utvecklar en
insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande samt utvecklar
förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Normer och värden

Värdegrundens budskap kommer särskilt fram i detta avsnitt. Strävansmålen är en direkt
omskrivning av dessa centrala formuleringar i värdegrunden:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande (Lärarnas Riksförbund, 2003, s 46).

En omskrivning av SL 1:2 om respekten för vår gemensamma miljö avslutar den allmänna
skrivningen om mål att sträva mot.

Elevernas ansvar och inflytande

Lpf 94 tar här fram att alla elever skall omfattas av de demokratiska principerna att kunna
påverka, vara delaktig och ta ansvar. Viktiga principer i utbildningen skall vara elevernas
ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som
former. Under rättigheter och skyldigheter i värdegrunden finns underlaget till läroplanens
strävansmål. Gymnasieskolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina
studier och sin arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning, vidareutvecklar sin
förmåga att arbeta i demokratiska former utifrån kunskap om demokratins principer, utvecklar
sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv samt stärker sin
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tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och
påverka sina villkor.

Lärarens skyldigheter

Under rubriken riktlinjer under varje ovanstående rubrik har lärarens skyldigheter uppräknats.
Det är en diger lista och jag har för avsikt att nämna ett fåtal av dem. Det som närmast
intresserar mig är lärarens ansvar under rubriken �Elevens ansvar och inflytande� i Lpf 94.
Där uppräknas ett antal

Läraren skall

•  utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i
skolan.

•  se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande
på  arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.

•  uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det.

•  planera undervisningen tillsammans med eleverna.

•  låta eleverna pröva på olika arbetssätt och arbetsformer.

•  tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2003, s 58)

Under rubriken Normer och värden har jag fastnat för följande: Läraren skall visa respekt för den
enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt (Lärarnas riksförbund, 2003, s
57).                               

Slutligen finns under rubriken �Kunskaper� ett flertal punkter, där jag har valt ut några med
en demokratisk inriktning:

Läraren skall

•  utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

•  stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära,

•  organisera arbetet så att eleven
        - utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och
          utveckla hela sin förmåga,
        - upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går
          framåt,
        - successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar (Lärarnas
       Riksförbund, 2003, s 55).

De uppräknade punkterna kan anses utgöra en plattform för undervisningen. Allt efter vilken
kurs och vilket ämne det gäller, kan flera andra punkter plockas in.

Riktlinjer för alla som arbetar i skolan

Lpf 94 innehåller även några punkter som riktar sig till alla verksamma inom skolan. Jag
räknar upp de som är intressanta för mig:

•  samverkan för att göra skolan till en god miljö för lärande,
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•  medverkan till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor samt aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och
grupper,

•  ett gemensamt ansvar skall tas för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Övergripande mål och uppgifter för gymnasieskolan

Under avsnitt 1.3 i Lpf 94 finns en mer preciserad förklaring till uppgifter och mål.
Gymnasieskolans uppgift skall vara att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som
förberedelser för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor. Uppdraget kan
också ses som en förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare vilka är ansvariga för
sina egna liv.
Målet för gymnasieskolan syftar till att ungdomar skall genomgå en fullständig
gymnasieutbildning med betoning för ungdomarnas framtida utveckling i samhället.

Kursanvisningar och kursplaner för rättskunskap

Rättskunskap är ett mindre ämne med 3 olika kurser. Ämnet behandlar de grundläggande
normerna i samhället. Många av de punkter som finns i värdegrunden är aktuella i ämnet.
Mål att sträva mot under �Normer och värden� är något som särskilt aktualiseras i
rättskunskap. I skolan skall vi sträva mot att varje elev bl.a:

•  respekterar andra människors egenvärde och integritet
•  har empati för andra människor och utvecklar en vilja att handla för deras bästa
•  respekterar och visar omsorg om närmiljö och all miljö

Rättskunskap RK � 1203 blir utgångspunkt i detta exempel. Vilka krav skall vi klara av när vi
är färdig med denna kurs? Ja, t.ex att eleven skall ha kunskap om rättsväsendets struktur (Skolverket,
2000) (se bilaga 3).

Syftet med ämnet är att ge eleverna möjlighet att systematisera och komplettera de
grundläggande juridiska kunskaper som behövs dels på det personliga planet och dels för att
vara aktiv i samhället (Skolverket, 2003) (se bilaga 3).

Demokrati i skolan från dåtid till nutid

När man ska tyda läroplanens alla argument kring demokrati och värdegrund, återkommer
ständigt frågan hur man skall gå till väga med alla uppräknade frågeställningar. Min fråga blir
då: �Hur ser pedagogikforskningen på saken?�

Reformpedagoger

Reformpedagogerna var de som gick i fronten för demokratiutveckling i skolan och
kännetecknas av, att de har förhållit sig kritiska till en genom tiderna förvånande konstant

undervisningstradition (Sundgren, 1996, s 133-134) och att de har betonat individens utveckling som
lika viktig eller viktigare än samhällets behov. Historiskt sett har reformpedagogiken sina
rötter hos Rousseau, som kar skrivit böckerna �Emile� och �Om samhällsfördraget�.
Rousseaus pedagogiska slutsats var enligt, att man skall ta det konkreta barnet till utgångspunkt och

undervisa det på dess egen nivå med dess egna intressen som grund (Jerlang m.fl., 2003, s 266). Sundgren
skriver, att även om mönstereleven Emile genomgår en väl tillrättalagd kunskapsprocess, så
skall han ändå själv erövra kunskapen med utgångspunkt av egna erfarenheter och självständigt
formulerade problem (Sundgren, 1996, s 118).
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Gemensamt för reformpedagogerna är, att de har hävdat nödvändigheten att eleverna i långt högre grad
själva, intellektuellt och fysiskt, involveras i och får bestämma över sina egna kunskapsprocesser (Sundgren,
1996,s 119). De har med sin pedagogik först och främst ökat handlingsutrymmet för eleverna,
som är en viktig del av demokratin. Centralt i deras budskap är tanken om elevers rätt till tanke-,
yttrande- och handlingsfrihet (Sundgren, 1996, s 119). Demokratifrågan skulle då kunna ses som en
fråga om makten över innehållet eller symbolerna, vilket inte innebär metodfrihet. Namn som
förknippas med reformpedagogiken är t.ex. Ellen Key, Maria Montessori, John Dewey,
William Kilpatrick, Elsa Köhler, Celestin Freinet och Paolo Freire (Sundgren, 1996).

För att utveckla teorin hos någon av reformpedagogerna har jag valt John Dewey, som också
är en av den moderna progressiva pedagogikens portalfigurer.  Enligt Dewey var skolan både
föråldrad och förstelnad. Det övergripande målet för skolan var att skapa och upprätthålla
demokratin (Sundgren, 1996, s 120). Ett centralt begrepp för Dewey var �foresight�, dvs.
människans förmåga att förutse konsekvenser av en handling. Det innebär att med hjälp av
noggrann observation urskiljer de medel som kan leda mot ett mål, att identifiera hinder för
målets förverkligande och att metodiskt mobilisera olika medel. Att främja avsiktlighet hos
eleverna blir då grunden i pedagogiken. Att göra avsiktligheten nyanserad, medveten, utredd
och bemängd med handlingsalternativ är det pedagogiska projektet. Målet måste alltid vara
individuellt och inte på förhand uppställt. Sundgren tolkar Dewey som att skolan och
undervisningen i långt större grad borde ägna sig åt grundläggande livsfrågor och att återupprätta kontakten med
de frågor som vetenskaperna försöker besvara, snarare än att enbart förmedla de givna svaren (Sundgren, 1996, s
121).

För det andra har jag fastnat för Freires idéer om att undervisningen lider av förmedlarsjuka (Selberg,
1999, s 35). Den verklighet som förmedlas av läraren kännetecknas av orörlighet, är statisk och
avgränsad samt möjlig att förutsäga. Eleverna får mekaniskt lära in det förmedlade innehållet.
Istället är dialogrelationer oumbärliga i lärandesituationen (Selberg, 1999).

Det dialektiska synsättet

För att översiktligt se om demokrati, samtal eller dialog har stöd i pedagogiken har jag gjort
en kort sammanställning av det dialektiska synsättet. Dialektik kan definieras som en ömsesidig
växelverkande process mellan människan och hennes miljö, så att båda påverkar och påverkas samt båda själv
förändrar och förändras därmed (Jerlang m. fl., 2003, s 16).
Det centrala i det dialektiska synsättet är att upprätta en dialog mellan deltagarna i lärandesituationer

(Selberg, 1999, s 35). Aktivt engagerade elever försöker utforma sitt eget lärande och kan därmed
frigöra sin skapande kraft. Lärande enligt det dialektiska sättet innehåller medveten ledning, där
lärandeprocessen är viktig utgångspunkt (Selberg, 1999, s 35).

Reformpedagogerna hör alltså hit och även företrädare för kognitiva teorier som J Piaget och
den kulturhistoriska skolan med bl.a. Vygotskij omfattas av det dialektiska synsättet. De anser
att skolans fostran skall vara demokratisk och förordar en dialogpedagogik. De
psykodynamiska teorierna med företrädare som ex Freud (psykoanalytisk metod), Eriksson
(socialemotionell teori) och Mahler (objektrelationsteori) företräder ett dialektiskt synsätt och
förordar en demokratisk fostran med dialogpedagogik, trots deras tro på arvets betydelse. Till
slut kan även utvecklingspsykologiska synsätt med ekologiska teorier med företrädare som
Kurt Levin räknas hit. De förordar samspel i fostran med dialogpedagogik (Modigh och
Olsson, 2000).

Den kritiskt frigörande pedagogiken är det som främst i modern pedagogik har ett
decentraliserat demokratiskt samhälle som mål. Den kritiskt frigörande pedagogiken ser
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barnet som en kompetent individ. Läraren betraktas som den som ansvarar för och säkerställer
att det finns en kvalificerad miljö. Denna pedagogik tar avstånd från att barnet i så hög grad
betraktas som ett objekt i vårt samhälle. De lägger vikten på barnets subjektiva och
meningsfyllda upplevelser, dvs. ta utgångspunkt i dess verksamheter. Människan deltar aktivt
i samhället. Den kulturhistoriska skolan i pedagogiken är en förebild (Jerlang m. fl., 2003).

Lärandeforskning

Denna inriktning använder metoder i inlärningen med ett tema-, deltagar- och
aktivitetsperspektiv. För egen del har jag läst Gunvor Selbergs doktorsavhandling
�Elevinflytande i lärandet� (1999). Hon anser att skolorna ska få möjlighet att använda sin
egen praktik som en lärande miljö. Selberg påpekar, att de nationella styrdokumenten ger en
förväntan om att alla de inom skolan verksamma strävar efter att eleverna lär sig utforska
omvärlden samt att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra. En förväntan finns
att eleverna ska formulera och pröva antaganden. De förväntas också reflektera över
erfarenheter samt utveckla sitt eget sätt att lära samt sin förmåga att utvärdera sitt lärande. Det
övergripande målet för skolans arbete är att utveckla nyfikenhet och lust att lära hos eleverna
och få eleverna att bli medansvariga i lärandet skriver Selberg (1999).

Hon betonar gruppens möjligheter att uppnå resultat efter värdegrunden, om den lär sig att
arbeta med inflytande. För att gruppen ska kunna arbeta efter styrdokumenten, fordras att
ämnena integreras i större omfattning än i dagsläget. Endast genom att arbeta demokratiskt
kan eleverna ställa relevanta förväntningar på ett demokratiskt och jämställt samhälle. Om
elever kritiskt granskar varandra, lär de sig att kritiskt granska fördomar och sådant som
förföljer och förtrycker andra människor. Då verkar skolan som en demokratisk kraft och som
ett instrument för att förbättra samhället. Selberg refererar till Deweys arbeten om lärande
samt till Elsa Köhler. Deras slutsatser är att resultatet av lärande är beroende av graden att
kunna påverka (Selberg, 1999).

Modern svensk demokratiforskning

Hill visar i en studie från 2002, att eleverna lär sig av det omgivande samhället. De är
präglade från mönster i den �lokala gruppen� de tillhör. För att nå målen för
demokratiundervisningen måste både lärare och elever öka medvetenheten om de delvis dolda
regler och mönster som vi följer i vardagen. Även om de kulturella mönstren inte så lätt låter
sig påverkas, har vi lättare att hantera problem som möter oss, om vi har någon förståelse vad
som ger upphov till dem (Hill, 2002).

Praktiska utgångspunkter i mitt examensarbete

I den praktiska delen av mitt examensarbete har jag för avsikt att använda vanligt grupparbete
tillsammans med ett försök mot den kooperativa varianten. När det praktiska arbetet är
avslutat, kommer jag att utvärdera mitt försök.

Grupparbete

Grupparbete innebär egentligen problemlösning i smågrupper med både kognitiva
som sociala lärmål. Med hjälp av diskussioner och problemlösning i små grupper (fyra-
fem elever) bryts olika elevperspektiv mot varandra. Förståelsen för uppgiften ökar
(kognitivt mål) och eleverna lär sig att samarbeta (socialt mål). En förutsättning för
detta är att uppgiften väljs med omsorg. Karaktären på uppgifterna har de
förutsättningarna, att de måste lösas genom kollektiv samverkan. Problemen måste
vara av den naturen att de kan lösas på flera sätt och kan ses ur olika perspektiv eller
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aktualiserar olika värderingar. Men gruppmedlemmarna har möjlighet att på individuell
väg arbeta med uppgifter, som utgör delar av gruppens gemensamma arbete, om inga
regler ges för hur deltagarna skall uppföra sig i grupparbetet. Gruppen kan t.o.m
överlåta till den skickligaste gruppmedlemmen att lösa uppgiften i gruppens namn vid
vanligt grupparbete.  (Stensmo, 1997).

Kooperativt grupparbete � en möjlighet

Stensmo definierar kooperativt lärande som en strukturerad form av smågruppsarbete där gruppens
framgång i relation till en uppgift är beroende av de enskilda gruppmedlemmarnas samarbete och prestationer
(Stensmo, 1997, s 162). Målet för alla gruppmedlemmar är att bemästra uppgiften som helhet.
Bedömningen av gruppens prestation sker utifrån varje enskild medlems uppfyllelse av detta
mål. Sociala mål finns också i det kooperativa lärandet, nämligen att befrämja samarbete och
bygga broar mellan elever med olika bakgrund och förhållanden. Heterogena elevgrupper
skall tränas att samarbeta. Det är av största vikt att eleverna blir sedda och får bekräftelse på
sitt lärande och sina prestationer. Genom att använda återkoppling kan jämförelser göras om
en elevs lärande och prestationer i förhållande till ett uppsatt mål. Återkoppling kan likaledes
ges genom att en elevs aktuella prestation jämförs med dennes tidigare prestationer.

Gruppen kan inte överlåta till den skickligaste gruppmedlemmen att lösa uppgiften i gruppens
namn, vilket kan förekomma i vanligt grupparbete. Enligt Stensmo kännetecknas ett bra
grupparbete av att det förutsätter, att eleverna förbereds genom olika former av social träning
inför uppgiften ex. träning att formulera gemensamma mål, hur de ska hantera konflikter,
problem e.t.c. Det är gruppens kollektiva resultat som räknas. Det kooperativa lärandet kan
tillämpas inom alla skolämnen. Kooperativa arbetsgrupper kan vara väl strukturerade och
medlemmarna kan tilldelas olika grupproller. Syftet med grupparbetet är att övervinna
motstånd mot elever som är olika dem själva. Samtidigt lär sig gruppen att ta eget ansvar.

Bröderna David och Roger Johnsson har funnit många positiva effekter i kooperativt lärande.
Generellt erhålls bättre prestationer från elever som samarbetar i jämförelse med
konkurrerande elever. Eleverna känner sig accepterade, mer motiverade, mer positiva till
skolmiljön och får bättre psykisk hälsa. Robert Slavin vid John Hopkinsuniversitetet har i sina
försök kommit fram till att lagbelöningar är den mest framgångsrika motivationsprincipen.
Därnäst kommer principen om varje elevs personliga ansvar inför gruppen (Stensmo, 1997).

Återkoppling (feedback)

Regelbunden återkoppling är en förutsättning för gott lärande (Stensmo, 1997, s 105). Det är av största
vikt att eleverna blir sedda och får bekräftelse på sitt lärande och sina prestationer. Genom att
en elevs lärande och prestationer sätts i förhållande till ett uppsatt mål ges återkoppling. Den
kan likaledes ges genom att en elevs aktuella prestation jämförs med dennes tidigare
prestationer. Elevens egna tidigare prestationer är jämförelsekriteriet och inte klasskamraters
prestationer. Det bör inte förekomma några som helst jämförelser med kamraters prestationer
(Stensmo, 1997).

Disciplin � styrning

Den svenska skolan bygger på demokratiska värderingar. Därmed är det tänkbart att
undervisningen skulle kunna bedrivas i fullständig frihet för eleverna utan någon disciplin
eller styrning från lärarens sida. Men så är inte fallet i praktiken. Stensmo framhåller att
disciplin är nödvändig, för att ett demokratiskt förhållningssätt i undervisningen skall fungera.



       17

Begreppet kan ha en positiv och negativ betydelse. Den positiva betydelsen kan beskrivas så
här:
•  Disciplin är en nödvändighet och alternativet till disciplin är kaos.
•  Disciplin är nödvändig för demokrati. Människor måste respektera
      varandra och lösa sina konflikter genom samtal.
•  Disciplin är nödvändig för att eleverna skall klara sin huvuduppgift i
      skolan � lärandet av läroplanens teman och ämnen.
•  Disciplin är nödvändig för den sociala fostran. Målet för social
fostran är självkontroll, goda umgängesvanor och goda relationer till andra.
Den negativa betydelsen av disciplin kan innebära överdriven maktutövning och starka krav
på underkastelse (Stensmo, 1997).

Utvärdering i skolan

I Lpf 94 nämns utvärdering i kapital 1.2 �Skolans värdegrund och uppgifter� under rubriken
�Den enskilda skolans utveckling�. Där finns en skrivning om utvärdering: För att en skola skall
utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och
pröva nya arbetsmetoder (Lärarnas riksförbund, 2003, s 50). Vidare nämns följande i kapitel 2.3
�Elevens ansvar och inflytande� under rubrikerna �Riktlinjer� och �Läraren skall�: tillsammans
med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lärarnas riksförbund, 2003, s 50).  Utvärdering av
skolan innebär en djupdykning mot något särskilt problemområde eller särskilt utvalda delar,
dvs. ett urval av något slag. Detta väljs ut efter signaler från uppföljningen eller annat håll.
Skolverkets definition av utvärdering lyder så här: Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska
och värdera särskilt utvalda delar gentemot överenskomna kriterier (Hedenqvist, 1999, s 34).

De �särskilt utvalda delarna� markerar att värdering startar som följd av ett uppdrag.  Det kan
t.ex. vara elever och ämnen samt klassrum som ska undersökas. Särskilda skäl kan
exempelvis vara speciella krav från elever. Granska innebär att de utvalda delarna analyseras.
Med det menas att delarna plockas isär och sätts ihop igen (syntes). Granskningen i form av
analys och syntes görs utifrån utvärderingens utgångspunkter, syfte, avgränsning och
värdekriterier. Den ska vara systematiserad och väldokumenterad, dvs. skriftlig, audiovisuell
eller digital. Utvärderingen skall också vara kritisk, dvs. tänka på att verkligheten inte alltid är
sådan den ser ut att vara. Resultaten från aktiviteten måste värderas för att rubriceras som
utvärdering. För att det skall bli en riktig utvärdering krävs att den sker gentemot kriterier av
något slag, vilka är en måttstock för värdering. Kriterierna skall vara relaterade till de
speciella utgångspunkter, syfte och avgränsningar som gäller för den aktuella utvärderingen.
De viktigaste bedömningsgrunderna för utvärdering är ex.vis värdegrundmål i skollag,
förordningar och läroplaner samt läro- och kursplanemål (Hedenqvist, 1999).

SYFTE

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om ett demokratiskt projekt i skolan för att
utveckla verksamheten i demokratisk riktning, kan uppfattas som mer demokratiskt av
eleverna i jämförelse med den hittills bedrivna undervisningen.

Min definition av demokratibegreppet

Med demokratiskt projekt menar jag att utifrån den demokratiska skolans värdegrund,
styrdokument, lagstiftning och även jämlikhet planera undervisningen.
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METOD

Efter denna inledning med en fördjupning om demokrati i skolan startar mitt examensarbete
med att implementera en undervisning från lagar, styrdokument och forskning för att pröva
eller undersöka om undervisningen kan göras mer demokratisk. Det medför att jag måste
undersöka om eleverna verkligen förstår och uppfattar min undervisning som mer
demokratisk. Undersökningsmetoder i mitt examensarbete blir gruppenkät och observation.

Gruppenkät som undersökningsmetod

Enkät är en teknik för att samla information som bygger på frågor, dvs. frågeformulär (Patel
och Davidsson, 2003). Man brukar skilja mellan postenkäter och gruppenkäter. När
gruppenkät används tar den som utför undersökningen med sig frågeformuläret och besöker
de personer eller den grupp som ska besvara frågorna ex. en skolklass som finns samlade i en
skolsal. Den som utför undersökningen delar ut frågeformuläret till de personer (gruppen)
som ska besvara frågorna. Samtidigt kan undersökaren hjälpa till och förtydliga eventuella
oklarheter i frågeformuläret. Gruppenkäten utförs alltså under ledning av undersökaren (Trost,
2001).

•  För det första kan man kvantifiera resultatet med hjälp av enkäten som metod. Enligt Patel
och Davidsson (2003) innebär det att mätningar utförs vid datainsamlingen och att
mätdata kan bearbetas med hjälp av statistiska analysmetoder.

•  För det andra kan gruppenkäten enligt samma författare betraktas som en standardiserad
och strukturerad metod med likadana frågor, som ställs till alla ingående individer i
undersökningen och frågorna ställs i samma ordning till varje person. Frågorna innehåller
dessutom fasta svarsalternativ med en graderad inställning.

•  För det tredje är jag intresserad av att få ett jämförelsematerial. Därför kommer jag vid
starten av mitt examensarbete att undersöka elevernas attityder till den hittills förda
undervisningen avseende demokrati. Detta sker med hjälp av ett antal frågor. Därefter
kommer jag att mäta om eleverna har förändrat sina attityder efter mitt experiment eller
min undervisning. Med hjälp av gruppenkäten får jag ett redskap för utvärderingen av mitt
experiment.

•  För det fjärde genom att använda gruppenkät som undersökningsmetod, får jag möjlighet
att göra skattningar, som kan överföras till diagram och staplar. Jag kan mäta skillnader
mellan hur flickor och pojkar har svarat. Eleverna besvarar frågorna utifrån sina egna
perspektiv.

•  För det femte är gruppenkät en praktisk metod, därför att jag kan dela ut frågeformuläret
direkt till eleverna i klassrummet. Det är enkelt att förtydliga eventuella oklarheter i
frågeformuläret och efteråt samla ihop alla besvarade formulär. Gruppenkäten är den
vanligast använda i skolan och i andra situationer då flera individer är samlade, därför att flera
individer kan nås med hjälp ett enkelt frågeformulär (Trost ,2001, s 9).

•  För det sjätte skall jag arbeta med attityd- eller åsiktsfrågor. Trost definierar det som
frågor där de som är svarande tar ställning till ett antal påståendesatser samt anger i vilken
utsträckning han eller hon instämmer i påståendena (Trost ,2001, s 69) (se bilaga 1).
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När man använder enkäter är det viktigt att man även tänker på vissa omständigheter kring
undersökningen. Det är det av största vikt att den som ansvar för distribution och insamling av
svaren också förklarar tvetydigheter samt svarar på frågor. Samtidigt måste denna person
motivera försökspersonerna att besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt. Med olämpligt
uppförande kan denna person också lätt förstöra hela studien Trost (2001).

Observationer som undersökningsmetod

Jag anser att det inte räcker med att endast använda gruppenkät som undersökningsmetod.
Resultaten i undersökningen måste verifieras med ytterligare en metod. Därför har jag valt
observation som en kompletterande metod. Med utgångspunkt från Patel och Davidsson
(2003) har jag funnit följande fördelar med observation som metod:

•  Med att använda observation som kompletterande metod kan jag försöka kontrollera
demokratiska beteenden när eleverna arbetar självständigt i grupparbeten. Med
�beteende� i detta sammanhang menas verbala yttranden i samarbetet mellan
gruppmedlemmarna. Jag kan studera dessa yttranden i samma stund som de sker.

•  Jag kan samla in informationen i naturliga situationer.
•  Observation kräver mindre aktivitet och samarbete från min sida gentemot

försökspersonerna.
•  Jag kan få en systematiskt planerad observation, dvs. jag kan registrera informationen

systematiskt i en s.k. strukturerad observation, för att motverka slumpmässigheten.
Det medför att jag kan få en relevant undersökning.

Med beaktande av dessa fördelar har jag valt att arbeta med systematisk planerad observation,
dvs. att använda mig av ett observationsschema (se bilaga 2). Jag får därför möjlighet att se
om min undervisning i någon mån påverkar eleverna. Speciellt vid lektioner när eleverna
arbetar självständigt kommer jag att tillämpa observation som metod. Vid dessa tillfällen är
jag deltagande observatör. Därför väljs slumpvis tre elever ut av mig med lottens hjälp.
Med utgångspunkt från Patel och Davidsson (2003) har jag förhört andra lärare om mina
utvalda beteenden är relevanta.
Vid varje relevant undervisningstillfälle kontrolleras de utvalda beteendena. Enligt Patel och
Davidsson (2003) måste det understrykas att observation är en kvalitativ undersökningsmetod,
som kan innehålla flera felfaktorer eftersom man kan samla information utifrån egna
erfarenheter, behov och förväntningar.  Det är inte ovanligt att observatören feltolkar
beteenden. Därför ska dessa vara väl definierade och utesluta varandra.  Följande beteenden
som är fritt tolkade från styrdokument undersöks:

A. Bidrar med information och fakta i gruppen

B. Visar respekt för andras uppfattningar

C. Hjälper sina kamrater.

D. Samtalar, argumenterar, värderar och överväger med gruppen om hur ett visst problem
     skall  lösas.

Observationernas uppgift är att utifrån de ovan beskrivna kriterierna skatta elevernas insatser.
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Försökspersoner

Min försöksgrupp bestod av 28 elever i rättskunskap från samhällsprogrammets tredje årskurs
varav 15 flickor och 13 pojkar. Gruppen kom från 3 klasser och den övervägande majoriteten
läste den ekonomiska inriktningen. Min handledande lärare bedömde vad som var en relevant
grupp lämplig för denna undersökning.

Bortfall

När den inledande gruppenkäten delades ut var 4 elever frånvarande (2 flickor och 2 pojkar).
Vid den avslutande utvärderingsenkäten saknades 6 svar (2 flickor och 4 pojkar). En av
grupperna var inte klar med gruppuppgiften på utsatt tid och de fick därmed ingen
utvärderingsblankett av mig. Grupparbetet inlämnades till mig efter lektionen.
Elev 2 i observationen var frånvarande vid fjärde observationstillfället samt elev 1 vid åttonde
och sista tillfället.

Genomförande

Examensarbetet genomfördes höstterminen 2003 v 38-47. Eleverna hade två lektioner
rättskunskap i veckan om vardera 80 minuter. Arbetet startade v 39 efter förberedelser v 38.
Följande arbetsgång har använts vid genomförandet:

1. Lektion 1 presenterades mitt examensarbete med hjälp av overhead (se bilaga 3) samt
gjordes en genomgång av min undervisning (se bilaga 4).

2. Kursplanen för rättskunskap RK � 1203 inklusive mål att sträva mot delades ut till
eleverna, som tog del av innehållet (se bilaga 5).

3 .  Den inledande gruppenkäten om elevernas attityder till den hittills bedrivna
undervisningen delades ut (se bilaga 1). Samtidigt stod jag till förfogande att svara på
frågor från eleverna och förklara eventuella egendomligheter i frågeformuläret. På så
sätt motiverades eleverna att svara så utförligt som möjligt på gruppenkäten. Eleverna
besvarade enkäten utifrån sina egna perspektiv.

4. Ett frågeformulär presenterades för eleverna med frågeställningar om bl.a arbetssätt,
lägsta acceptabla nivå för betyget Godkänd, disciplin- och ordningsfrågor, prov e.t.c
(se bilaga 6).

5. Innan starten av lektion nummer 2 utfördes lottdragning av de 3 elever som skall
observeras under grupparbeten. Det gick till så, att jag skrev ut namnen på alla elever i
ett kollegieblock samt därefter klippte ut varje namn och vek ihop dem med namnet
osynligt. Därefter la jag namnlapparna i en plastburk och till sist drog jag tre namn ur
högen. Jag hade därmed fått mitt slumpvisa urval (se bilaga 2).

6. Denna lektion presenterade jag en sammanställning av elevernas svar enligt
frågeformulär i punkt 4 här ovan (se bilaga 6). Varje förslag hade rangordnats med en
siffra utifrån svarsfrekvensen. Eleverna lämnade synpunkter på det slutliga förslaget
(se bilaga 7).

7. Ett förslag till detaljplanering av undervisningen utarbetades av mig, där elevernas
förslag och synpunkter har vävts in (se bilaga 8). Tillsammans diskuterades
planeringen. Datum för provtillfälle ådrog sig det största intresset från elevernas sida.



       21

8 .  Första delen av min verksamhetsförlagda praktik genomfördes föreläsningar,
traditionell katederundervisning samt vanligt grupparbete, där eleverna själva fick
välja grupptillhörighet. Ingen speciell utbildning eller regler om grupparbetet gavs till
eleverna. Enda kravet var att gruppen skulle bestå av 2-4 elever. Eleverna fick frihet
att organisera arbetet efter eget huvud.  Därmed gavs tillfälle att i praktiken pröva det
som tagits upp under elevens ansvar, lärarens ansvar, arbetsmiljö, ordnings- och
disciplinfrågor etc. verkligen har uppfattats av eleverna. Observationer utfördes enligt
de fastställda kriterierna.

9. Andra halvan av praktikperioden prövades slumpvis valda grupper, där eleverna gavs
möjlighet att klara av samarbete med andra än sina närmaste kompisar. Innan
grupparbetet startade lämnades regler ut för grupparbetets utförande. Eleverna kunde
samtidigt fråga mig om dessa reglers funktion och fick på så sätt utbildning om hur
grupparbetet skulle genomföras. Grupparbetet skulle försiggå i klassrummet så att jag
hade möjlighet att utföra observationer. De utdelade arbetsuppgifterna måste
diskuteras inom grupperna. För att undvika individuellt arbete fick inte grupperna
överlåta arbetet till den skickligaste individen eller dela upp arbetet sinsemellan.
Arbetsrotation var dock möjligt i grupparbetet. Grupperna skulle klara den förelagda
uppgiften, ordnings-, disciplinfrågor och arbetsmiljö på egen hand. Meningen var att
eleverna skulle lära sig ta ansvar. Vidare var målsättningen att uppmuntra eleverna till
analytiska diskussioner och tänka själv. Ingen katederundervisning och inga
föreläsningar förekom. Läraren skulle ha en stödjande funktion gentemot grupperna
och hjälpa dem när de hade fastnat vid något problem. När grupparbetet var slutfört
skulle läraren ge respons och omdöme om varje grupps resultat. Den kooperativa
gruppen var förebild. Klassen bestod av 28 elever och genom att varje elev tilldelades
en slumpmässig siffra mellan 1-7, så åstadkoms 7 slumpvisa grupper med 4
medlemmar i varje grupp. Heterogena grupper var önskemålet.

10. Från starten av min praktikperiod har jag lämnat ut portionsvis information från
styrdokument och forskning angående demokrati i undervisningen. Personligen har jag
eftersträvat att föregå med gott exempel när det gäller att vara demokratisk. Vid början
av varje lektion har jag haft för avsikt att planera undervisningens innehåll
tillsammans med eleverna.

1 1 .  När min praktikperiod led mot sitt slut lämnade jag ut ett formulär med
utvärderingsfrågor för att kontrollera hur eleverna hade uppfattat mina ansträngningar
(se bilaga 1).

RESULTAT

Avsikten med den första gruppenkäten är, att skatta vilken attityd eleverna har till den hittills
förda undervisningen i skolan när det gäller demokratiska ansatser.

Resultat från gruppenkät nummer 1 om den hittills förda undervisningen

Siffrorna 1-6 representerar det läge, där eleven placerar sitt svar efter attitydskalan i
gruppenkätens frågeformulär (se bilaga 4). Den eller de elever som placerar sig vid samma
läge efter attitydskalan representerar en stapel.  Diagrammen läses så, att längst till vänster vid
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siffran 1 eller stapel 1 finns ett påstående som i allra högsta grad bejakar den skrivna texten
strax under diagrammet ex. �Mycket demokratisk�. Staplarna 1-3 betecknar ett bejakande av
påståendet För varje siffra till höger om siffran 1 dvs. 2-3 avtar graden av bejakande i fallande
skala. På den högra sidan av skalan från siffran 4-6 har bejakandet övergått till ett förnekande
eller en negation, som vid siffran 6 betecknar motsatsen ex. �Inte demokratisk�. Frågorna 11-
20 i den utvärderande enkäten har en likadan konstruktion och diagrammen läses därför på
samma sätt (se bilaga 1).

Elevernas svar gav följande resultat i enkätundersökningen om demokrati i undervisningen.

Fråga 1

Demokratisk undervisning?
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Figur 1. Tycker du att undervisningen är mycket demokratisk ----- inte demokratisk

9 flickor och 6 pojkar anser att undervisningen är ganska demokratisk. 4 flickor och 5 pojkar
tycker dock att undervisningen inte är så demokratisk. Flickorna är positivare inställda till
demokratin i undervisningen än pojkarna.

Fråga 2

Påverka arbetsmiljön?
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Figur 2. Kan du påverka din fysiska och psykosociala arbetsmiljö i klassen?

6 flickor och 7 pojkar anser att de ganska ofta kan påverka sin arbetsmiljö i klassrummet.
Däremot tycker 7 flickor och 4 pojkar att de inte så ofta kan påverka arbetsmiljön i klassen.
Bland de negativa anser 1 flicka och 1 pojke att de aldrig kan påverka arbetsmiljön.
Majoriteten av pojkarna är ganska positiva till sina möjligheter att påverka arbetsmiljön
medan majoriteten flickor är mer negativa till sina möjligheter.
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Fråga 3

Feedback eller återkoppling? 

0

5

10

1 2 3 4 5 6

Alltid--------------------------------------Aldrig

A
nt

al Pojke

Flicka

Figur 3. Får du tillräckligt med relevant återkoppling för dina resultat i undervisningen (både
positiv och negativ)?

8 flickor samt 7 pojkar var ganska tillfreds med den återkoppling de fick i sin undervisning. 6
flickor och 4 pojkar ansåg att återkopplingen inte var tillräcklig. En pojke har på enkäten
svarat att han aldrig fått någon återkoppling. Pojkarna var mer tillfredsställda än flickorna i
detta hänseende.

Fråga 4

Planering av utbildning?
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Figur 4. Planerar du tillsammans med klassen och läraren din utbildning?

Eleverna verkar nöjda med den planering som utförs i klassen tillsammans med läraren. 10
flickor anser att planering sker nästan alltid och 3 flickor att den sker då och då. Även
pojkarna är nöjda med planeringsintensiteten. 8 pojkar har svarat i intervallet representerade
av staplarna vid 1-3 är nöjda med planeringsintensiteten. 3 pojkar anser inte att planering av
utbildningen sker så ofta och en av dem anser att planering av utbildningen nästan aldrig
förekommer. Flickorna verkar mer nöjda med den planering som sker i klassen.

Fråga 5

Tillräcklig utvärdering?
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Figur 5. Tycker du att utvärderingen av din utbildning är tillräcklig?
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6 flickor och 8 pojkar instämmer till viss del i påståendet att utvärderingen av utbildningen är
tillräcklig. 7 flickor har en negativ attityd till den förekommande utvärderingen. Av pojkarna
instämmer 3 stycken till fullo med påståendet och 5 stycken instämmer delvis, dvs. 8 pojkar är
relativt nöjda med utvärderingen. 3 pojkar är mer negativa. Majoriteten flickor anser att
utvärderingen av utbildningen är mindre tillräcklig. Pojkarna har en helt annan uppfattning i
denna fråga.

Fråga 6

Egna åsikter, värderingar och tankar?

0

5

10

1 2 3 4 5 6

Instämmer--------------Instämmer inte

A
nt

al Pojke

Flicka

Figur 6. Får du nog med möjlighet att framföra dina egna åsikter, värderingar och tankar?

11 flickor instämmer nästan helt till fullo i att de har nog med möjligheter att framföra åsikter,
värderingar och tankar i undervisningen. 2 av flickorna är mindre nöjda. 10 av pojkarna är
relativt nöjda. Spridningen ligger relativt jämnt spridd mellan alternativen 1-3. Endast 1 pojke
verkar mindre nöjd med sin möjlighet.

Fråga 7

Utlopp för egna intressen?
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Figur 7. Får du utlopp för dina intressen i något ämne?

6 flickor har svarat att de ganska ofta och ofta får utlopp för sina intressen i något ämne i
skolans undervisning. 7 flickor är tveksamma till att de får utlopp för sina intressen. En av
flickorna har svarat att hon aldrig får utlopp för något intresse i skolarbetet. Majoriteten
pojkar dvs. 6 stycken anser att de får utlopp för sina intressen ganska ofta. 5 pojkar har en mer
negativ uppfattning.
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Fråga 8

Eget ansvar?
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Figur 8. Får du nog med ansvar i grupparbete och vanliga lektioner?

Alla flickor dvs. 13 stycken är relativt positiva till det egna ansvaret i grupparbete och
lektioner. 4 av flickorna får alltid eget ansvar och 6 stycken får ofta ansvar samt 3 stycken
ganska ofta. 9 pojkar är nöjda med det ansvaret i grupparbetet. 3 av pojkarna får alltid nog
med ansvar och 5 stycken anser sig få ansvar mycket ofta samt 1 pojke ganska ofta. 2 av
pojkarna anser sig få ansvar i grupparbete lite mindre ofta.

Fråga 9

Formulera egna problem?
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Figur 9. Har du nog med möjligheter att formulera egna problem i undervisningen?

7 flickor instämmer delvis till att de får formulera egna problem i undervisningen. 6 stycken
anser att det inte har så stora möjligheter att formulera egna problem och av dem tycker 2
stycken att de inte har nog möjligheter att formulera egna problem. 7 pojkar har svarat enligt
diagrammets staplar från 1-3 och anser att de relativt ofta har nog med möjligheter i den
ställda frågan. En av pojkarna instämmer helt och fullt till frågan. 4 pojkar är dock mer
tveksamma till sina möjligheter i den aktuella frågan. Majoriteten av pojkar och flickor
instämmer delvis att de får formulera egna problem. En större andel av flickorna är mera
negativa i frågan än pojkarna.

Fråga 10

Diskutera arbetssätt och innehåll?
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Figur 10. Diskuterar du arbetssätt och innehåll i undervisningen?
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I denna fråga anser 11 flickor att de har relativt stora möjligheter att diskutera arbetssätt och
innehåll i undervisningen. Endast 2 flickor har en mer negativ hållning till frågan och en av
dessa flickor anser att hon aldrig diskuterar om undervisningen. 6 av pojkarna är nöjda med
hur ofta frågeställningen diskuteras, vilket representeras av staplarna vid 1-3. Fem pojkar är
mindre nöjda till hur ofta undervisningens arbetssätt och innehåll diskuteras. Nära hälften av
pojkarna är alltså tveksamma till att diskussioner om undervisningen förekommer, vilket
bestyrks av att fyra av dem har kryssat för vid 5. Det medför att de anser att diskussioner om
undervisningen nästan aldrig förekommer.

Ett sammanfattat resultat av den inledande gruppenkäten

Majoriteten elever är nöjda i 8 frågor nämligen undervisningens demokratiinslag (se figur 1),
påverka arbetsmiljön (se figur 2), feedback eller återkoppling (se figur 3,) planering av
utbildning (se figur 4), framföra åsikter, värderingar och tankar (se figur 6), eget ansvar i
grupparbete och lektioner (se figur 8), formulera egna problem i undervisningen (se figur 9)
samt att diskutera arbetssätt och innehåll i undervisningen (se figur 10). Smärre skillnader i
svaren kan dock utläsas av enkäten.

Enligt figur 1 är flickorna mer positiva till demokratiinslaget än pojkarna. Pojkarna är mer
nöjda med den återkoppling som ges än flickorna enligt figur 3. Figur 8 visar att flickorna är
mer nöjda med sitt eget ansvar i grupparbete och lektioner än pojkarna. Pojkarna är mer nöjda
med möjligheten att formulera egna problem i undervisningen än flickorna enligt figur 9. I
sammanlagt 7 frågor är flickorna nöjda med den undervisning som bedrivs.

Skillnader i attityder mellan könen kan främst utläsas när det gäller möjligheter att påverka
arbetsmiljön i klassen (se figur 2), utvärdering av utbildningen (se figur 5) och utlopp för egna
intressen i läroämnena (se figur 7). 7 av 11 pojkar är positiva till sina möjligheter att påverka
arbetsmiljön i jämförelse med 6 av 13 flickor. Däremot är 7 av 13 flickor tvärtom mer
negativa till sina möjligheter i detta avseende. Samma förhållande gäller utvärderingen av
elevernas utbildning. 9 av 11 pojkar är positiva till denna medan i jämförelse med 6 av 13
flickor. Det medför att 7 av 13 flickor är negativa. Till sist är också 7 av 13 flickor negativ till
sina möjligheter att få utlopp för sina intressen i jämförelse med 5 av 11 pojkar. Därmed är 6
av 11 pojkar mer positiva i detta hänseende.
Sammanfattningsvis kan nämnas att pojkarna överlag är mer positiva till den undervisning
som ges i den aktuella skolan än flickorna.

Utvärdering av mitt examensarbete med hjälp av enkät nummer 2

Nu var det dags för att undersöka elevernas åsikter om min undervisning och
fördjupningsarbetet med slumpvisa grupper (se bilaga 1 och 8). Var upplägget demokratiskt?
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Fråga 11

Demokratisk undervisning?
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Figur 11. Tycker du att undervisningen varit mer demokratisk eller mindre demokratisk än
tidigare?

Undervisningen har varken varit mer eller mindre demokratisk än tidigare. 8 av flickorna
betecknar undervisningen som något mindre demokratisk och 5 flickor som något mer
demokratisk. Majoriteten pojkar dvs. 6 stycken tycker tvärtom att min undervisning är mer
demokratisk. 3 pojkar anser dock att undervisningen är något mindre demokratisk.
Spännvidden i pojkarnas svar är stor och sträcker sig från staplarna vid 2-6.

Fråga 12

Påverka arbetsmiljön?
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Figur 12. Har du kunnat påverka din arbetsmiljö mer eller mindre än tidigare?

12 elever av 22 dvs. majoriteten elever är mer positiva till möjligheterna att kunna påverka sin
arbetsmiljö i jämförelse med övrig undervisning. Majoriteten flickor dvs. 8 stycken anser att
man i mindre grad har kunnat påverka arbetsmiljön i mitt försök. Fem flickor är däremot mer
positiva. 7 pojkar är mer positiva till sina möjligheter att kunna påverka arbetsmiljön. Endast
2 pojkar anser att de hade kunnat påverka arbetsmiljön i något mindre mån än tidigare.

Fråga 13

Feedback eller återkoppling?
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Figur 13. Har du fått tillräckligt med relevant feedback eller återkoppling på dina resultat i
undervisningen (både positiv och negativ) mer eller mindre än tidigare?

Enligt gruppenkäten tycker majoriteten av elever att de fått mer feedback eller återkoppling i
mitt experiment än i den övriga undervisningen. Två flickor har inte svarat på frågan. 5 flickor
var positiva och 6 stycken något negativa till sina möjligheter till återkoppling. 6 pojkar var
något positiva och 3 pojkar negativa till sina möjligheter till återkoppling.

Fråga 14

Planering av utbildning?
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Figur 14. Har du planerat din utbildning tillsammans med klassen och läraren mer eller
mindre än tidigare?

Majoriteten elever anser att de har planerat sin utbildning i mindre utsträckning än tidigare. 10
flickor har uppfattningen att de har planerat utbildningen något mindre än tidigare och 3
flickor att de har planerat mer. 7 pojkar anser att de planerat mer och 2 pojkar att det har
planerats mindre än tidigare.

Fråga 15

Tillräcklig utvärdering?
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Figur 15. Har utvärderingen av din utbildning varit mer tillräcklig eller mindre tillräcklig än
tidigare?

Majoriteten elever anser att utvärderingen av utbildningen har varit något mer tillräcklig än
tidigare. 7 flickor stödjer majoritetens åsikt och 6 stycken anser att den har varit något mindre
tillräcklig än tidigare. 7 pojkar tycker att min undervisning har givit lite mer tillräcklig
utvärdering än tidigare och 2 pojkar att de har fått något mindre tillräcklig utvärdering.
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Fråga 16

Egna åsikter, värderingar och tankar?
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Figur 16. Har du haft möjlighet att framföra dina egna åsikter, värderingar och tankar i större
eller mindre omfattning än tidigare?

Majoriteten av elever anser att de i något större omfattning har haft möjlighet att framföra sina
egna åsikter, värderingar och tankar än tidigare. 8 flickor stödjer majoritetens uppfattning och
5 flickor anser att de i mindre omfattning har haft denna möjlighet. 6 pojkar har samma
uppfattning som majoriteten och 3 stycken anser att de har haft något mindre möjlighet.

Fråga 17

Utlopp för egna intressen?
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Figur 17. Har du fått utlopp för dina intressen mer eller mindre än tidigare?

Majoriteten elever anser att de har fått något mindre utlopp för sina intressen i mitt
experiment. 10 flickor har majoritetens uppfattning och 3 flickor anser att de har fått en smula
mer utlopp för egna intressen. 3 pojkar stödjer majoritetens uppfattning och 6 pojkar har fått
mer utlopp för sina intressen än tidigare.

Fråga 18

Ansvar i grupparbete och lektioner?
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Figur 18. Har du fått nog med ansvar i grupparbete och vanliga lektioner mer eller mindre än
tidigare?
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Majoriteten elever dvs. 13 stycken anser att de har fåt något mer ansvar i grupparbete och
lektioner än tidigare. Denna uppfattning stödjer 8 flickor och fem pojkar. 9 elever anser att de
har fått lite mindre ansvar än tidigare därav 5 flickor och 4 pojkar.

Fråga 19

Formulera egna problem?
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Figur 19. Har du haft möjlighet att formulera egna problem i undervisningen i större eller
mindre omfattning än tidigare?

14 elever därav 10 flickor och 4 pojkar anser att de har haft möjlighet att formulera egna
problem i lite mindre omfattning än tidigare. 5 pojkar samt 3 flickor, dvs. 8 elever anser att de
har haft denna möjlighet i något större omfattning än tidigare.

Fråga 20

Diskutera arbetssätt och innehåll?
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Figur 20. Har du diskuterat arbetssätt och innehåll i undervisningen mer ofta eller mindre ofta
än tidigare?

Min undervisning har varken mer eller mindre ofta än tidigare givit eleverna möjlighet att
diskutera arbetssätt och innehåll. 6 flickor samt 5 pojkar anser att arbetssätt och innehåll har
tagits upp något oftare än tidigare samt 7 flickor och 4 pojkar något mindre ofta.

Ett sammanfattat resultat av den utvärderande  gruppenkäten

 Majoriteten elever har ansett att min undervisning har gett bättre möjligheter att
påverka arbetsmiljön enligt 12 av 22 elever (se figur 12). Eleverna har fått mer
feedback eller återkoppling enligt 11 av 20 elever (se figur 13).14 av 22 elever har
svarat att mer tillräcklig utvärdering av utbildningen har getts under experimentet (se
figur 15). Sammaledes har 14 av 22 elever känt sig ha bättre möjligheter att framföra
åsikter, värderingar och tankar i experimentet (se figur 16). Slutligen har 13 av 22
elever svarat att de har haft något mer ansvar i grupparbete och lektioner (se figur 18).

2 av 13 flickor har placerat sig vid 2 att något mer kunna påverka arbetsmiljön ( se figur 12).
2 av 13 flickor har inte svarat på frågan om feedback eller återkoppling (se figur 13). Ingen
flicka har placerat sig i intervallet 1 angående tillräcklig utvärdering av utbildningen (se figur
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15). Både flickor och pojkar har i högre omfattning ansett att de mer ofta har haft eget ansvar i
grupparbete och lektioner (se figur 18).  Varken flickor eller pojkar har givit något svar vid 6,
dvs. mindre än tidigare.

Experimentet har varit likvärdigt med tidigare undervisning i graden av demokratisk
undervisning (se figur 11) samt att diskutera arbetssätt och innehåll i undervisningen (se
figurer 20). 5 av 13 flickor har placerat sig i intervallet 1-3, dvs. de anser att i experimentet
har bedrivits något mer demokratisk undervisning. En annan grupp flickor har placerat sig vid
attityden 5, något mindre demokratisk undervisning. Sammaledes finns det en pojke som
placerat sig vid 6, dvs. en mindre demokratisk undervisning. 6 flickor har placerat sig i
intervallet 1-3 angående diskussion och arbetssätt och anser att dessa moment har diskuterats
mer ofta i experimentet.

Experimentet har enligt eleverna gett mindre möjligheter i planering av utbildning (se figur
14), utlopp för egna intressen (se figur se figur 17) och möjlighet att formulera egna problem i
undervisningen (se figur 19). Ingen pojke har placerat sig i intervallet 6 i frågan om planering
av utbildning (se figur 14). Däremot har 4 av 13 flickor placerat sig i intervall 5 samt 6 av 13
flickor i intervallet 4. 10 av 13 flickor anser att de har fått utlopp för egna intressen i något
mindre utsträckning än tidigare (se figur 17). 3 av 9 pojkar har för samma fråga placerat sig i
intervall 5-6. Vad beträffar formulera egna problem i undervisningen har 10 av 13 flickor
ansett att de haft något mindre möjligheter att formulera egna problem än tidigare (se figur
19).

Praktisk undervisning och observation

Observation 1 kommer från den första avdelningen av praktikperioden, när eleverna arbetade i
vanligt grupparbete. Observation 2 och 3 härrör från den slumpvisa gruppindelningen vid
genomförande av fördjupningsuppgift under praktikperiodens andra avdelning.

Observation 1
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Figur 21. Observation av demokratiska beteenden som har utförts i vanligt grupparbete med
självvald gruppindelning under praktikperiodens första avsnitt (se bilaga 2).

Förklaringar till figur
A. Bidrar med information och fakta i gruppen
B. Visar respekt för andras uppfattningar
C. Hjälper sina kamrater.
D. Visar tecken på ett analyserande tänkande.

Av figur 21 framgår en låg elevaktivitet i detta grupparbete, när eleverna får arbeta med sina
bästa kompisar i klassen. Samtal och diskussioner på det personliga planet tar överhand.
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Elev 1 bidrar endast med 2 observationer av lektionen. Något mer uppvisas inte av denna
elev, som vrider runt sin stol och deltar i diskussioner med kamrater i andra grupper.  Elev 2
tar i högre utsträckning del av grupparbetet. Elev 3 försöker göra det nödvändiga men utan
geist. Observationen varade mellan 20-30 minuter.
Elev 1 uppvisar: 2 st A, 0 st B, 0 st C och 0 st D, dvs totalt 2 observationer eller en frekvens
av 1 beteende per 10-15 minuter. Elev 2 uppvisar: 2 st beteende A, 2 st B, 2 st C och 2 st D,
dvs totalt 8 observationer eller en frekvens av 1 beteende per 2-4 minuter. Elev 3 uppvisar : 2
st A, 2st B, 1 st C och 0 st D, dvs 5 observationer eller 1 beteende per 4-6 minuter.

Observation 2
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Figur 22. Observation av demokratiska beteenden efter slutgiltig slumpvis gruppindelning.

Förklaringar till figur
A. Bidrar med information och fakta i gruppen
B. Visar respekt för andras uppfattningar
C. Hjälper sina kamrater.
D. Visar tecken på ett analyserande tänkande.

Av figur 22 framgår att det förekommer en ökad elevaktivitet. De observerade eleverna deltar
flitigt i arbetet. Elev 1 har en betydande ökning av sin aktivitet. Elev 2 har höjt sin aktivitet till
en jämn nivå. Elev 3 är mycket aktiv. Observationen varade mellan 40-50 minuter.
Elev 1 uppvisar: 8 st A, 5 st B, 8 st C och 3 st D, dvs totalt 24 observationer eller en frekvens
av 1 beteende per 1,6-2 minuter. Elev 2 uppvisar: 10 st beteende A, 8 st B, 8 st C och 7 st D,
dvs totalt 33 observationer eller en frekvens av 1 beteende per 1,2-,5 minuter. Elev 3 uppvisar
: 11 st A, 8 st B, 9 st C och 8 st D, dvs 36 observationer eller 1 beteende per 1,1-1,4 minuter.

Observation 3
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Figur 23. Observation av demokratiska beteenden efter slutgiltig slumpvis gruppindelning.

Förklaringar till figur
A. Bidrar med information och fakta i gruppen
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B. Visar respekt för andras uppfattningar
C. Hjälper sina kamrater.
D. Visar tecken på ett analyserande tänkande.

Av figur 23 framgår den ökade elevaktiviteten främst av eleverna 1 och 2. Elev 1 fortsätter på
en hög nivå och intensitet i grupparbetet. Observationen varade mellan 40-50 minuter.
Elev 1 uppvisar: 10 st A, 8 st B, 7 st C och 6 st D, dvs. totalt 31 observationer eller en
frekvens av 1 st beteende per 1,3-1,6 minuter. Elev 2 uppvisar: 8 st beteende A, 7 st B, 5 st C
och 6 st D, dvs. totalt 26 observationer eller en frekvens av 1 st beteende per varje 1,5-1,9
minuter. Elev 3 uppvisar : 3 st A, 3 st b, 3 st C och 3 st D, dvs 12 observationer eller en
frekvens av 1 st beteende per 3,3-4,1 minuter.

Ett sammanfattat resultat utifrån observationerna

Observation 1 härrör från praktikperiodens första avdelning och där sammanlagt 3
observationer utfördes i traditionellt grupparbete. Elev 1 visade få samarbetstendenser med
övriga gruppmedlemmar. Denna elev litade till de övriga gruppmedlemmarnas prestationer.
Elev 3 hade något mer intresse för arbetsuppgiften. Elev 2 var ambitiösast inför grupparbetet.
Arbetsdelning förekom i de grupper, som de observerade eleverna tillhörde. Gruppdeltagarna
samarbetade och samtalade enbart om det allra nödvändigaste i arbetsuppgiften.
Gruppmedlemmarna hade en tendens att dela upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Den
skickligaste eleven tog hand om de svåraste uppgifterna och en av gruppdeltagarna ansvarade
för att redovisa grupparbetet vid den muntliga genomgången. Eleverna ville snabbt få
grupparbetet avklarat. Helgens begivenheter tycktes i stället vara mer intresseranta för
eleverna än föreliggande arbetsuppgift. Det blev bullrigt och en aning stökigt i klassrummet.
Grupparbetet liknade mest en individualisering inom grupparbetes ram. Vid den avslutande
lektionen i praktikperiodens första hälft prövade jag slumpvis gruppindelning (se bilaga 8)
med god respons från eleverna.

Under andra hälften av min praktikperiod prövades indelning i slumpvisa grupper.
Kännetecknande för grupparbetet var arbetsrotationen. Gruppmedlemmarna bytte roll från att
vara sekreterare, någon slags ordförande till att samla, bearbeta och ventilera fakta. Efter
sekreterarrollen tog eleverna det lite lugnare en stund, för att därefter göra en aktivare insats
och till sist åter bli sekreterare. De observerade eleverna var mest aktiva när de var sekreterare
och när de bearbetade problem. Minst aktiva var de strax efter sekreterarskapet. Variationer i
frekvensen av demokratiska beteenden förekom därför mellan de observerade eleverna under
lektionerna beroende på vilken roll de innehade i grupparbetet. Samtalstonen var lugn och
bullret i klassrummet samt det något stökiga beteendet hade tonats ned.

Elev 1 förändrade sitt beteende mest. Vid de inledande observationstillfällena visade denna
elev inte något intresse för arbetsuppgifterna. Efter miljöombytet till ny grupp blev eleven
mycket aktiv (se figurerna 21-23). Orsaker till att Elev 1 inte uppvisade så mycket av
beteende D kan vara ovanan att arbeta med nya kamrater, ovanan vid rollen att vara
pådrivande i ett grupparbete samt rädslan att göra felaktigheter inför andra. Men observatören
kan också ha missbedömt beteenden samt inte iakttagit beteendet då det förekom, eftersom
densamme hjälpte övriga grupper. Under introduktionsveckan av min praktikperiod iakttog
jag denna elev. Vid alla lektionstillfällen placerade sig denne elev bland sina kamrater och
dennes intresse tycktes finnas på annat håll än skolan.

Elev 2 var en högpresterande elev, som gjorde sitt bästa oavsett undervisningsform. Elev 3
visade på variation i sin aktivitet. Vid observationstillfälle 2 (se figur 22) hade denna elev hög
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aktivitet och vid observationstillfälle 3 låg aktivitet. En annan elev tillhörande samma grupp
som Elev 3 hade varit frånvarande från grupparbetet. Elev 3 demonstrerade att denna
gruppmedlem skulle göra nytta för sig. Gruppandan sattes inför påfrestningar. Elev 3
understödde i övrigt gruppen.

Sammanfattande slutsatser från gruppenkäterna och observationerna

Majoriteten flickor har varit positiva till mitt experiment gällande frågorna om tillräcklig
utvärdering, möjligheter att framföra åsikter, värderingar och tankar samt ansvar i
grupparbete. Se avsnittet ”Ett sammanfattat resultat av den utvärderande gruppenkäten”
sidan 30. För de övriga 7 frågorna har flickorna visat en negativare attityd till mitt
försök gentemot tidigare undervisning. Se avsnittet ”Ett sammanfatt resultat av den
utvärderande gruppenkäten” sidan 30. I den första enkäten hade majoriteten flickor en
negativ attityd till möjligheten att påverka arbetsmiljön (se figur 2), utvärdering av
utbildningen (se figur 5) samt utlopp för egna intressen (se figur 7). Mitt experiment
visar endast en förbättring nämligen mer utvärdering av utbildningen (se figur 5 och
15). Däremot har flickorna visat en positiv attityd till möjligheten att framföra sina
åsikter och ansvar i grupparbete (se figur 8 och 18). I första enkäten angående
frågorna om demokratisk undervisning, återkoppling, planering av utbildning,
formulera egna problem samt att diskutera arbetssätt och innehåll i undervisningen
hade majoriteten flickor en positiv attityd. I enkät nummer 2 har majoriteten flickor
varit negativa i samma frågeställningar.

Det är framförallt en majoritet pojkar som har visat sig positiva till mitt
undervisningsexperiment och mestadels accepterat det. De har intagit en positiv attityd till alla
10 frågor.  Pojkarna är också i överlag positiva till de 10 ställda frågorna om den tidigare
bedrivna undervisningen.

Mina observationer har visat på att vanligt grupparbete har en tendens att övergå till att i viss
mån bli individualiserat arbete. I de självvalda grupperna samarbetade eleverna endast om det
allra nödvändigaste i arbetsuppgiften. Gruppmedlemmarna ville fortast möjligt bli färdiga
med grupparbetet. I de slumpvist valda grupperna ställdes eleverna inför problemet att samsas
om en väl fungerande arbetsordning med kamrater som vanligtvis inte var elevens bästa
kompisar. Arbetsrotation blev arbetsmodellen för grupperna. I jämförelse med de självvalda
grupperna visade de observerade eleverna tidvis på en betydligt ökad aktivitet i grupparbetet.
Eleverna koncentrerade sig mer på arbetsuppgiften och resultatet än vid vanligt grupparbete.

DISKUSSION

Reliabilitet och validitet i gruppenkät och observation

För att utvärdera försöket har jag använt mig av gruppenkät och observationer. Beteenden kan
knappast studeras på fler sätt än genom just observationer. De har använts av för att skatta
beteenden utifrån de demokratiska kriterier som beskrivits under avsnittet �Observation som
undersökningsmetod� (se sid 19). Observationerna kan därför ur mitt perspektiv användas
som jämförelse med gruppenkäten. Samtidigt ger observation som metod en god möjlighet till
överblick. Övriga elevers beteenden kan iakttas förutom de slumpvist valda elevernas.
Målsättningen med mitt upplägg var att kunna dra slutsatser från mitt försök. Gruppenkäten
har besvarats utifrån elevernas perspektiv. Därför måste de verkligen mäta demokrati i
skolarbetet och inte något annat. Frågorna fick därmed inte missuppfattas av eleverna. En
inskränkning i försöket har varit att enbart en klass och ett skolämne berörts.
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Reliabiliteten eller gruppenkätens tillförlitlighet handlar om gruppenkätens förmåga att motstå
slumpinflytanden av olika slag. Varje individ får en placering i en attitydskala för det svar
som anges.  Målsättningen har varit att få god reliabilitet. Gruppenkäten har presenterats för
andra lärare innan eleverna har tagit dem i sin hand. Dessa har även tagit del av
examensarbetets syfte samt lämnat synpunkter. De har även prövat gruppenkätens
tillförlitlighet i enlighet med Patel och Davidsson från 2003. En risk med upplägget kan vara
att jag så tydligt har presenterat syftet med försöket. Denna påverkan kan antingen främja
eleverna att svara för positivt på gruppenkäterna eller att de hakar upp sig negativt genom sin
tolkning av budskapet. Likaså kan eleverna bete sig alltför demokratiskt eller odemokratiskt
vid observationstillfällena.

En begränsande faktor i undersökningen har varit mina observationer. Grupperna har samlats i
klassrummet, för att observationerna skulle kunna utföras. Elevernas eventuella upplevelse av
detta som en inskränkning eller ett tvång kan påverka resultatet negativt i den utvärderande
gruppenkäten. En av grupperna använde dock ett grupprum i anslutning till klassrummet.
Ingen av dessa deltagare tillhörde de observerade eleverna. Observation är en kvalitativ
metod, vilket medför att validitet i detta sammanhang snarare innefattar hela
forskningsprocessen. Bl.a ska företeelser upptäckas och livsvärden tolkas. Validiteten är inte
enbart relaterad till själva datainsamlingen. Därför ställer observation som metod stora krav
på mig själv. Reliabilitet i kvalitativa studier bör ses mot bakgrund av den unika situation som
råder vid undersökningstillfället. Reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet i
kvalitativa studier. Därför brukar validitetsbegreppet få en vidare innebörd i kvalitativa
studier och innefatta reliabilitet. Vissa forskare brukar använda alternativa begrepp som
förståelse i stället för validitet (Patel och Davidsson, 2003). En nackdel med observation är att
min närvaro kan påverka beteenden och störa naturliga beteenden. Ytterligare nackdelar är att
jag under försöket har varit tvungen att hjälpa elever som kört fast. Vid dessa tillfällen har jag
knappast kunnat ha full kontroll över de elever som jag observerar. En annan svårighet är att
avgöra vilket sorts beteende som de observerade eleverna utför. För att få en perfekt
observation bör man ha filmkamera och högtalare utplacerade i klassrummet. Observationerna
utfördes endast då grupparbete förekom. De första fyra passen varierade mellan 20 � 30
minuter och de fyra sista cirka 40 - 50 minuter.

Faktorer som har påverkat undersökningen

När en undersökning planeras och utförs finns flera faktorer, som påverkar resultatet i
gruppenkäten och som man inte har kontroll över. Skolans mångfacetterande verksamhet kan
ställa till med problem. Även faktorer utanför skolan kan påverka resultatet som ex. elevernas
engagemang i idrott och fritid, deltagande i skolans samverkansorgan, deras hemförhållanden,
psykiska och fysiska hälsa, etc.

De ovanstående faktorernas eventuella påverkan kan exemplifieras med att ett nationellt prov
blev aktuellt för klassen och att delar av klassen deltog i en slags studiedag i sin ordinarie
klass. Detta skedde efter det att grupparbetet hade planerats, vilket medförde att det måste
planeras om. Muntliga framföranden och vissa fördjupningar togs bort från grupparbetet
vilket istället redovisades och examinerades som en vanlig inlämningsuppgift till ett
kursavsnitt. De positiva målbilderna kan ha bytts ut mot dito negativa bilder. Höstlovet föll in
under försökets gång. Eleverna hade många andra prov, inlämningsuppgifter och
prioriteringar. Egentligen bestod klassen av 3 olika klasser med var sin planering. Samarbetet
mellan eleverna kan ha påverkats genom tidigare erhållna positiva eller negativa erfarenheter
gentemot varandra.
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Bortfall genom frånvaro av elever vid observationer och den avslutande gruppenkäten kan ha
påverkat resultatet.

Resultatdiskussion

Syftet med min undersökning var att presentera en demokratisk undervisning som utgick från
lagar och styrdokument, dvs förordningar och författningar. Denna undervisning skulle sedan
jämföras med den hittills förda. Till att börja med presenterade jag mitt examensarbete och
tillät eleverna delta i planeringen samt konstruerade en undervisning där deras önskemål hade
inbakats om det var praktiskt möjligt (se bilagorna 3-8). De fick yttra sig och ge sina åsikter
om den framlagda förslaget. Alla läroplaner från 1962 (SÖ, 1963; SÖ, 1969; SÖ, 1980,
Lärarnas Riksförbund, 2003) och framåt förordar detta sätt att planera, vilket framgår av den
tidigare framställningen i uppsatsen. Majoriteten elever ansåg dock att min planering var
otillräcklig (se figur 14). Tittar man i Lpf 94 (Läranas Riksförbund, 2003) under �Mål och
riktlinjer� finns en massa mål att sträva mot samt mål att uppnå för eleverna. Det gäller
kunskaper, normer och värden, elevens ansvar och inflytande, utbildningsval och betyg, som
läraren skall ta hänsyn till i sin planering av undervisning. För att eleverna skall uppnå dessa
mål har en massa riktlinjer med demokratiskt innehåll ställts upp över vad läraren skall göra.
Därutöver måste hänsyn tas till de demokratiska strävandena i värdegrunden. Man kan fråga
sig om det är realistiskt att läraren ska klara av allt detta? I så fall blir det en mycket
undfallande figur, som alltid försöker tillfredsställa andras behov och som alltid känner sig
otillräcklig. Demokratibegreppet får inte �missbrukas�.

Var min undervisning mer demokratisk? Inledningsvis berördes målparagrafen i skollagen
(Lärarnas Riksförbund, 2003). Den sa att verksamheten i skolan skall utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, vilket kopplas till
regeringsformens 2 paragraf, som talar om för oss att det allmänna ska verka för att
demokratins idéer blir vägledande (Erdis, 2003). I avsnittet om demokratiteoretiska perspektiv
tar uppsatsen fram att det finns en mängd uppfattningar om vad demokrati innebär. Den
konkurrensdemokratiska skolan menar att demokrati är att lämna ansvaret till en elit
(Skolverket, 2001). Inom skolan skulle det medföra att en demokratisk undervisning skulle
vila på en objektiv vetenskaplig grundval, dvs en stark vetenskapstro. Lgr 62 och Lgr 69 hade
denna grundsyn (Englund, 2000). Det deltagardemokratiska idealet betonar rätten att få vara
med och bestämma (medbestämmande). Lgr 80 och Lpf 94 har inslag av detta synsätt. I den
deliberativa demokratiskolan är den centrala tanken att demokratisk legitimitet härrör ur
samtal och dialog. Mot bakgrund av att det finns en mängd uppfattningar om vad demokrati
innebär, är det inte så konstigt att min undervisning uppfattades som �varken mer eller mindre
demokratisk� av eleverna än den hittills bedrivna undervisningen (se figur 11). Modernare
svensk forskning ger vid handen att elever är präglade från mönster i den lokala grupp de
tillhör (Hill, 2002). Det tyder på att demokratibegreppet skulle kunna snävas in eller
�individualiseras�. Egna �egoistiska� behov och värderingar skulle då avgöra vad som anses
vara demokrati.

Eleverna fick sina önskemål om grupparbete uppfyllda. Vanligt grupparbete och en
fördjupningsuppgift med slumpvist valda grupper blev resultatet. I Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80
föreskrivs grupparbetet som en metod där eleverna får praktisera samarbete, eget ansvar och
arbeta mot ett gemensamt mål. På så sätt skulle eleven få en demokratisk fostran. Lpf 94
uttrycker sig i försiktigare ordval. Men flera skivningar stödjer grupparbetsformen.
Reformpedagogerna ansåg att denna arbetsform var den förnämsta i skolan. Eleverna skulle
kunna ta makten över kunskapsprocessen och undervisningens innehåll. Dewey ansåg att
skolan inte enbart skulle förmedla de givna svaren. Freire ansåg att undervisningen lider av
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förmedlarsjuka (Sundgren, 1996). Den kritiskt frigörande pedagogiken tar avstånd från att
eleverna skulle betraktas som objekt i vårt samhälle (Jerlang m.fl., 2003). I modern
lärandeforskning finns åsikten om att helst arbeta i ämnesövergripande grupper, som
praktiserar inflytande genom kritiskt granska varandra och därigenom lära sig att kritiskt
granska fördomar o.d. Genom att arbeta demokratiskt skulle de uppnå resultat efter
värdegrunden. Därigenom skulle dialogpedagogiken och det dialektiska synsättet kunna
förverkligas (Selberg, 1999). Av mitt försök kan man ana att det är helst pojkarna som
föredrar grupparbetsformen. Möjligen får de mer utlopp för sina personligheter och talanger
under dessa förhållanden. I mitt försök gavs mer möjligheter att framföra åsikter, värderingar
och tankar enligt en majoritet av eleverna (se figur 16). Måhända fanns det lite substans om
dialogpedagogiken i Selbergs utsagor, vilket även kan utläsas i svaren om feedback eller
återkoppling (se figur 13). Att en dialog upprättas är förutsättningen för feedback.
Definitionen av det dialektiska synsättet som en ömsesidig process mellan människan och
hennes miljö hade måhända verkat (Jerlang m.fl., 2003). Även något av reformpedagogernas
utsagor om elevernas ansvar över kunskapsprocessen och undervisningens innehåll skulle
kanske kunna utläsas av elevernas svar i frågan om mer ansvar i grupparbete och lektioner (se
figur 18). Däremot kunde inte av frågan om arbetssätt och innehåll i undervisningen ge någon
skillnad mot vanlig katederundervisning. Freires tankar om att undervisningen lider av
förmedlarsjuka kunde därmed inte konstateras i detta försök. Majoriteten elever var nöjda
med den utvärdering som gavs (se figur 15). Kriterier hämtade ur ex.vis värdegrund,
förordningar samt läro- och kursplanemål  är viktiga bedömningsgrunder för en utvärdering
(Hedenqvist, 1997).

Jag ville pröva heterogena grupper med hjälp av den slumpvisa gruppindelningen. Eleverna
skulle övervinna motstånd mot elever som är olika dem själv. Disciplin i gruppen är en
förutsättning för att uppnå demokrati i undervisningssituationen (Stensmo, 1997). Samtidigt
blir Lpf 94:s etikavsnitt i �Grundläggande värden� om den västerländska humanismen
aktuell, dvs. individens fostran till bl.a tolerans och ansvarstagande. Mina enkätsvar ger vid
handen att eleverna var positiva till 5 av enkätens frågor, neutrala till 2 frågor och negativa till
3 frågor. Något entydigt svar kan inte anges. I det här fallet får man undersöka om
observationerna kan vara till någon hjälp. Även min fråga om arbetsmiljön kan kanske ge
någon ledtråd. I alla fall ansåg eleverna att försöket hade gett mindre möjligheter avseende
utlopp för egna intressen (se figur 17) och möjligheten att formulera egna problem (se figur
19). Grupparbetet rörde problem som eleverna själv skulle lösa.  Lgr 80:s utgångspunkt om att
elevernas intressen och möjligheter bäst tillgodoses om de får formulera egna problem med
hjälp av grupparbeten i undervisningen, kunde inte uppfyllas i mitt försök. Därmed kunde inte
reformpedagogernas utsagor i samma ämne besannas. Rättskunskap var inte nog intressant för
eleverna. Min åsikt är att eleverna kände sig styrda av de frågor som skulle besvaras samt att
deras fria val av fördjupningsfrågor togs bort pga. den tidigare nämnda tidsbristen. Att
formulera egna problem kan av eleverna även ha jämförts med de diskussioner som hade
genomförts i den traditionella undervisningen, där eleverna kommer med förslag till lösningar
på problem, som ventileras i hela klassen. Den möjligheten var nu decentraliserad till den
egna gruppen, vilket inte upplevdes lika positivt. Flickorna har inte varit så positiva till
grupparbetet, även om de var mest ivriga till ett försök. Vilket pekar på svagheterna i
grupparbete. Det är svårt att sätta individuella betyg på elevernas prestationer i grupparbete.
Speciellt när grupparbete används som redovisningsmetod. Det är även svårt för läraren att
individualisera arbetet i slumpvisa grupper, som arbetar under eget ansvar. Grupparbetet
behöver utvecklas för att vara ett fullgott alternativ till traditionell undervisning. Det kan
kanske användas för att samla, bearbeta och presentera material innan ett prov. Temaarbete
som förordades i Lgr 80 och av reformpedagogen Dewey samt Selberg är en praktisk omöjligt
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på gymnasiet. Huvudämnena är indelade i korta kurser med egna betyg för varje kurs, som
består av elever från flera klasser. Allt för många lärare i allt för korta kurser har svårt till
samarbete över ämnesgränserna.

Till sist prövade jag arbetsmiljön i undervisningen. Eleverna fick lämna förslag till hur
de ville ha arbetsmiljön i klassen. Endast ett förslag noterades och planerades in. Min
iakttagelse var att ljudnivån hade varit mycket hög vid mina praktikperioder på
gymnasiet. Arbetsmiljölagen betraktas som ett styrdokument i skolans värld
(Arbetsmiljöverket, 2002). De regler som finns i gymnasieförordningen och AML verkar
alltför byråkratiska för att det skall bli någon succé i klassrummet. Det kan vara bättre
att eleverna själva i undervisningssyfte tillsammans med läraren ordnar upp detta. I vart
fall var majoriteten elever positiva till sina möjligheter att påverka arbetsmiljön (se figur
12). Under observationerna i slumpvist valda grupper kunde jag märka en lägre
ljudnivå i klassrummet och att elever som innan övergången till slumpvisa grupper
verkade vara oengagerade nu tvärtom arbetade engagerat. Eleverna gjorde ett bra
arbete. Observationerna i vanligt grupparbete kan tydas som att eleverna under denna
arbetsform har en tendens att individualisera arbetet. Denna arbetsdelning kan ge
upphov till en andhämtningspaus eller ett ”friutrymme”. Detta kan vara önskvärt ur
elevernas perspektiv och av dem upplevas som en demokratisk möjlighet.

Fortsatt forskning

Utifrån mina resultat finner jag att slumpvist valda grupper är användbara som metod i de
situationer då det finns rikligt med material att tillgå för eleverna. Materialet kan bestå av
instuderingsfrågor, problem samt uppgifter av utredande och fördjupande karaktär. Eleverna
tar det som en utmaning att klara av uppgifterna och samarbetet med andra kamrater än sina
bästa vänner i klassen. Mina resultat pekar också mot att eleverna inte är så nöjda med
grupparbete som redovisningsform. För eleverna är individuella betyg viktigt. Vid vanligt
grupparbete finns en antydning om att eleverna individualiserar arbetsuppgiften, vilket inte är
så lämpligt om materialet är rikligt. Det finns i så fall en uppenbar risk att eleverna missar
väsentliga delar av kursen. En studie av grupparbete i slumpvist valda grupper skulle vara
intressant att genomföra. Detta om eleverna får fullfölja hela kedjan att samla, bearbeta och
presentera material inför klassen innan ett följande prov. Det vore även intressant att studera
grupparbete där arbetsuppgiften är räkneövningar som i företagsekonomi och matematik. Till
studier i grupparbete skulle genusproblematiken kunna kopplas, då mitt försök gav intressanta
inblickar i detta ämne trots att det inte var något huvudsyfte i mitt försök.  Att utveckla
grupparbetet är en nödvändighet om läroplanens intentioner skall kunna uppnås och vara ett
alternativ till vanlig katederundervisning.
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BILAGOR    Bilaga 1              1(2)

Några påståenden om Din utbildning

Nedan finns en rad påståenden om din utbildning. Ta spontant ställning till varje påstående
och markera Din inställning med ett kryss (X) längs axeln vid den punkt som bäst stämmer
överens med din uppfattning.

1. Tycker du att undervisningen är                                     /------/------/------/------/------/------/
                                                                            Mycket demokratisk                            Inte demokratisk

2. Kan du påverka din arbetsmiljö i klassen                       /------/------/------/------/------/------/
    (Din fysiska och psyksociala arbetsmiljö)?                Mycket                                        Inte alls

3. Får du tillräckligt med relevant återkoppling                /------/------/------/------/------/------/
    för dina resultat i undervisningen (både positiv        Alltid                                           Aldrig
    och negativ)?

4. Planerar du tillsammans med klassen och                   /------/------/------/------/------/------/
    läraren din utbildning?                                              Alltid                                           Aldrig

5. Tycker du att utvärderingen av din utbildning             /------/------/------/------/------/------/
    är tillräcklig?                                                           Instämmer                               Instämmer inte

6. Får du nog med möjlighet att framföra dina                /------/------/------/------/------/------/
    egna åsikter, värderingar och tankar                        Instämmer                               Instämmer inte

7. Får du utlopp för dina intressen i något ämne             /------/------/------/------/------/------/
                                                                                       Alltid                                         Aldrig

8. Får du nog med ansvar i grupparbete och                  /------/------/------/------/------/------/
    vanliga lektioner                                                        Alltid                                         Aldrig

9. Har du nog med möjligheter att formulera                /------/------/------/------/------/------/
     egna problem i undervisningen                              Instämmer                               Instämmer inte

10. Diskuterar du arbetssätt och innehåll i                     /------/------/------/------/------/------/
      undervisningen                                                         Alltid                                         Aldrig

Tjej _                                   Kille _



                               

   Bilaga 1             2(2)

Utvärdering

Några påståenden om den undervisning som har utförts i
samband med mitt utvecklingsprojekt.

Nedan finns en rad påståenden om den undervisning som har utförts under mitt
utvecklingsprojekt. Ta spontant ställning till varje påstående och markera Din inställning med
ett kryss (X) längs axeln vid den punkt som bäst stämmer överens med din uppfattning.

11. Tycker du att undervisningen har varit?                   /------/------/------/------/------/------/   än
tidigare.
                                                                                 Mer demokratisk                       Mindre demokratisk

12. Har du kunnat påverka din arbetsmiljö i klassen     /------/------/------/------/------/------/  än tidigare.
     (Din fysiska och psyksociala arbetsmiljö)?              Mer                                             Mindre

13. Har du fått tillräckligt med relevant feedback           /------/------/------/------/------/------/  än
tidigare.
      eller återkoppling på dina resultat i                         Mer                                            Mindre
      undervisningen (både positiv och negativ)?

14. Har du planerar din utbildning tillsammans             /------/------/------/------/------/------/  än tidigare.
      med klassen och  läraren?                                       Mer                                               Mindre

15.  Har utvärderingen av din utbildning varit?              /------/------/------/------/------/------/  än tidigare.
                                                                                Mer tillräcklig                              Mindre tillräcklig

16. Har  du haft nog med möjlighet att framföra dina    /------/------/------/------/------/------/  än tidigare.
      egna åsikter, värderingar och tankar ?           I större omfattning                        I mindre omfattning

17. Har du fått utlopp för dina intressen?                       /------/------/------/------/------/------/  än tidigare.
                                                                                      Mer                                                Mindre

18. Har du fått nog med ansvar i grupparbete och          /------/------/------/------/------/------/ än tidigare.
      vanliga lektioner?                                                     Mer                                                 Mindre

19. Har du hat nog med möjligheter att formulera          /------/------/------/------/------/------/ än tidigare.
      egna problem i undervisningen?                      I större omfattning                      I mindre omfattning

20. Har du diskuterar arbetssätt och innehåll i               /------/------/------/------/------/------/ än tidigare.
       Undervisningen?                                                 Mer ofta                                   Mindre ofta

Tjej _                                   Kille _
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                                             OBSERVATIONER
Beteenden eller kategorier
1. Bidrar med information och fakta i gruppen
2. Visar respekt för andras uppfattningar
3. Hjälper sina kamrater
4. Samtalar, argumenterar och överväger med gruppen om hur ett visst problem skall lösas
  (Analyserar).

   Deltagare           K a  t  e   g  o  r  i  e  r

                             1        2        3       4      Total    Obs. tillfälle

   Elev 1               4         0       0        0          4                1             Avsnitt 1 i försöket
   Elev 2               4         4       4        4        16
   Elev 3               4         4       4        4        16

   Elev 1               2         0       0        0          2              2
   Elev 2               2         2       2        2          8
   Elev 3               2         2       1        0          5
                                                                                                      Indelning i slumpvisa grupper
   Elev 1               4         4       4         0        12              3             Bättre aktivitet
   Elev 2               5         5       5         5        20
   Elev 3               6         6       6         6        24                             Trivdes i gruppen
                                                                                                       Avsnitt 2 i försöket
   Elev 1               6         6       3         4         19             4             Ökad aktivitet
   Elev 2                -         -        -         -          --                             Frånvarande
   Elev 3               6         7       6         6         25                            Arbetar bra
                                                                                                       Fredag e.m
   Elev 1               4         4        4        4        16              5             Utökning av gruppen med 1
   Elev 2               5         5        7        6        23                             elev
   Elev 3               3         3        3        3        12
                                                                                                     Ons. Prov i RK senare samma
dag
   Elev 1               8         5        8        3        24              6
   Elev 2             10         8        8        7        33
   Elev 3             11         8        9        8        36                            En av gruppmedlemmarna är
                                                                                                      borta Fredag e,m
   Elev 1             10         8        7        6        31              7
   Elev 2               8         7        5        6        26
   Elev 3               3         3        3        3        12
                                                                                                      Onsdag
   Elev 1               -          -         -        -                           8
   Elev 2             14         7       10     12        43
   Elev 3               2         2         2       2          8
   Summa:        123    100     101     91      415
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På ett demokratiskt sätt planera och genomföra
undervisning

Utvecklingsarbete
•  att utnyttja befintlig vetenskaplig kunskap i syfte att bidra till

förändring.

Gruppenkäter
•  Med hjälp av attitydformulär lämna synpunkter om utbildningen på

frågor på i förväg färdigställda svarsalternativ. Gruppenkäterna
lämnas ut innan och efter utvecklingsarbetets genomförande.

Observation
•  Studera �beteenden� och skeenden i naturliga situationer.

�Beteenden� kan bl.a vara fysiska handlingar, verbala yttranden,
relationer mellan individer, känslouttryck och liknande.

Genomförande av observation
Tre elever väljs slumpvis ut innan utvecklingsprojektets start. Vid
grupparbete studeras följande beteenden:

A. Bidrar med information och fakta i gruppen.

B. Visar respekt för andras uppfattningar.

C. Hjälper sina kamrater.

D.  Samtalar, argumenterar och överväger med gruppen.

Bakgrund

•  Grundlagarna. I Regeringsformen (RF) anges de grundläggande
demokratiska principerna som yttrande-, åsikts- och
informationsfriheten. I RF 1:2 finns kopplingen till skollagen. �Det
allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom
samhällets alla områden�. Män och kvinnor skall ha lika rättigheter
och det allmänna skall värna om den enskildes privatliv och

         familjeliv. Tryckfriheten (TF) anger vad som tillkommer
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    tryckfriheten.

•  Skollagen
I Skollagen (SL) 1:2 formuleras att verksamheten i skolan skall
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och med respekt för varje människas egenvärde och för vår
gemensamma miljö.
I SL 5:2 skrivs att �eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning
utformas�.

•  Gymnasieförordningen (GyF)
Den innehåller bl.a  samverkansformer samt definierar undervisningstid
som: �Tid för arbete vilket planerats av lärare och elever tillsammans och
som eleverna genomför under lärares ledning�.

•  Läroplan (Lpf 94)
Enligt värdegrunden i Lpf 94 vilar �det offentliga skolväsendet på
demokratins grund�.
1. Gymnasieskolan har ett demokratiskt uppdrag, dvs. utveckla
elevernas kunskap om demokrati och den värdegrund som vårt samhälle
vilar på.
2. Gymnasieskolan skall verka i demokratiska arbetsformer, där såväl
elever som personal har ett reellt inflytande över och delaktighet i sitt
skolarbete både formellt och informellt. Eleverna ska lära sig vilka
rättigheter och skyldigheter de har.
3. Gymnasieskolan skall fostra demokratiska samhällsmedborgare, som
kan leva i ett demokratiskt samhälle. Arbetet med de demokratiska
värdena som exempelvis individens frihet och integritet, människors lika
värde, solidaritet och jämställdhet mellan könen.

Dessutom innehåller värdegrunden i Lpf 94 fem internationella fördrag
och konventioner som Sverige undertecknat samt skrivningar om
arbetsmiljöns betydelse.
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•  En tillbakablick på den demokratiska utvecklingen i skolan

-    Reformpedagoger
De har hävdat nödvändigheten att eleverna i långt högre grad själva,
intellektuellt och fysiskt, involveras i och får bestämma över sina egna
kunskapsprocesser. Reformpedagogerna har först och främst ökat
handlingsutrymmet för eleverna, som är en viktig del av demokratin.
Centralt i deras budskap är tanken om elevers rätt till tanke-, yttrande-
och handlingsfrihet. Eleverna ska formulera sina egna
inlärningsproblem och styra den egna kunskapsprocessen. Demokrati
skulle i så fall innebära makten över innehållet eller symbolerna.

Reformpedagogikens frihet innebär inte metodfrihet utan frihet att välja
innehåll. Bl.a Rosseau, Celestin Freinet, Maria Montessori, Rudolf
Steiner, Elsa Köhler, John Dewey och Paolo Freire är några
representanter för denna pedagogik.

- Kognitiva teorier
Utgår från att skolans fostran skall vara demokratisk och förordar en
dialogpedagogik. Ex. på representanter är J Piaget och Vygotskij.

- Psykodynamiska teorier
Har samma syn på fostran och pedagogiken som de kognitiva
teoretikerna, men utgår från andra förutsättningar. Ex Freud
(psykoanlytiskt metod), Eriksson (socialemotionell teori) och Mahler
(objektrelationsteori)

- Forskningsläget
Lärandeforskning om metoder i inlärningen med ett tema-, deltagar-
och aktivitetsperspektiv. Ex. Gunvor Selbergs doktorsavhandling
�Elevinflytande i lärandet�.
Margareth Hill har i en studie om demokrati och värderingar visat att
eleverna lär sig av det omgivande samhället och är präglade från de
mönster i den �lokala grupp� de tillhör. Elever och lärare behöver en
ökad medvetenhet om de delvis dolda regler och mönster som vi följer i
vardagen.

•  Demokratiteoretiska perspektiv
Det finns en mängd uppfattningar om vad demokrati innebär. Inom
statsvetenskapen brukar tre dominerande skolbildningar beskrivas:
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1. Det deltagardemokratiska idealet
Kännetecknas av direkt folkstyre, dvs. klassisk demokrati. Betydelsen av
den enskilda individens egna aktiviteter betonas. Politiskt deltagande
och medbestämmande. Betonar rätten att få vara med att bestämma
(fatta beslut). Gymnasieförordningens samverkansformer som ex.
klassråd är exempel på deltagardemokrati.

2. Den konkurrensdemokratiska skolan
Det är en revidering av det ursprungliga demokratibegreppet och menar
att modern demokrati med nödvändighet måste vara ett elitstyre.  Flera
eliter eller partier konkurrerar i fria val. Ansvarutkrävande sker i
efterhand genom val. Folkets makt ligger i att byta regering.

3. Den deliberativa skolan
Demokratisk legitimitet härrör ur samtal och dialog. Endast de beslut
som tillkommer efter en fri och öppen dialog bör accepteras som
demokratiskt fullvärdiga. Genom öppna samtal vidgar deltagarna sina
perspektiv och kan på ett eftertänksamt sätt enas om det gemensamma
bästa. Betonar rätten att få vara med att bestämma sig (inför beslut).
Enligt Lpf 94 skall skolan verka som en demokratisk institution och vara
en modell för demokratiskt handlande.

•  Disciplin och ordning
-   Disciplin är en nödvändighet och alternativet till disciplin är kaos.
-   Disciplin är nödvändig för demokrati. Människor måste respektera
     varandra och lösa sina konflikter genom samtal.
- Disciplin är nödvändig för att eleverna skall klara sin huvuduppgift i
     skolan � lärandet av läroplanens teman och ämnen
- Disciplin är nödvändig för den sociala fostran. Målet för social

Fostran är självkontroll, goda umgängesvanor och goda relationer till
andra.

•  Min definition av demokratibegreppet
Med demokratiskt projekt menar jag, att utifrån den demokratiska
skolans värdegrund, styrdokument och lagstiftning planera
undervisningen.
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MIN UNDERVISNING UTIFRÅN Lpf 94

Kapitel 2.3 i lpf 94 �Elevens ansvar och inflytande�

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och
genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former
skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla
som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Sl 1:2 och 9
§§).

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev

•  tar personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö,
•  aktivt utövar inflytande över sin utbildning,
•  utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin

förmåga att arbeta i demokratiska former,
•  utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i

arbetsliv och samhällsliv,
•  stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans

med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

2.1 Kunskaper
Skolan skall sträva mot att varje elev

•  tillägnar sig goda kunskaper i kursen
•  tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas,
•  utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans

med andra.
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Läraren skall:
•  utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin

inlärning och sitt arbete i skolan,
•  se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund,

får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i
undervisningen,

•  uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter
att göra det,

•  planera undervisningen tillsammans med eleverna,
•  låta eleverna pröva på olika arbetssätt och arbetsformer och
•  tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.

Läraren skall:
•  utgå från den enskildes behov, förutsättningar, erfarenheter och

tänkande,
•  stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära,
•  organisera arbetet så att eleven
- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att

använda och utveckla hela sin förmåga.
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna

kunskapsutvecklingen går framåt,
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget

ansvar.

2.2 Normer och värden
Skolan skall sträva mot att varje elev

•  respekterar andra människors egenvärde och integritet,
•  kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar

en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och
•  visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett

vidare perspektiv.

Läraren skall:
•  visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett

demokratiskt förhållningssätt
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PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

1. Vi läser igenom punkterna i �Elevens ansvar och inflytande�

2. Vi studerar �uppnåendemålen�.

3. Presentation  av lärarens ansvar

4. En kort diskussion genomförs om mål och riktlinjer i läroplanen.
Läraren antecknar elevernas förslag och synpunkter.

5. Kursplanen tas fram både för strävans- och uppnåendemål.

6. Arbetssätt. Skall vi använda oss av grupparbeten i de aktuella avsnitten?
Skall läraren behålla den traditionella rollen som kunskapsförmedlare?
Läraren antecknar elevernas förslag och synpunkter.

7. Vad är lägsta acceptabla nivå och vad måste man prestera för att klara
gränsen för Godkänd, dvs. uppnåendemålet?
Vi kommer överens om målen, som antecknas av läraren.

8. Disciplin- och ordningsfrågor
Förslag och synpunkter antecknas av läraren.

9. Hur skall proven utformas? Traditionellt skriftligt prov? Hemtentamen?
Utställning? Ge förslag!
 Förslag och synpunkter antecknas av läraren.

10. Läraren sammanställer det överenskomna, som presenteras för
eleverna nästkommande lektion.
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Rättskunskap
   HEM KURSER   |    SKRIV UT   

Ämnets syfte
Utbildningen i ämnet rättskunskap syftar till att ge eleverna möjligheter att systematisera och
komplettera de grundläggande juridiska kunskaper som behövs såväl på det personliga planet
som för att vara aktiv i samhället. Ämnet rättskunskap syftar även till att ge eleverna
förståelse av och kunskap om hur rättsväsendet vuxit fram, hur det är organiserat och hur det
fungerar. Utbildningen i ämnet syftar dessutom till att eleverna skall kunna öva sin förmåga
att strukturera och analysera olika juridiska frågor som är aktuella för studieinriktningen.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i rättskunskap sträva efter att eleven
utvecklar kunskap om hur rättsväsendet fungerar i förhållande till de grundläggande
värderingar som finns i ett demokratiskt samhälle,
utvecklar kunskap om rättsordningens roll och betydelse,
förstår hur en rättsstat är uppbyggd och fungerar,
utvecklar sin förmåga att följa och delta i samhällsdebatten kring rättsordningen,
uppövar sin förmåga att i dialog med andra bearbeta olika juridiska frågor på det personliga
planet, inom arbetsliv och företagande,
uppövar sin förmåga att använda informationsteknik för att söka, samla och analysera olika
slag av juridisk information.
Ämnets karaktär och uppbyggnad
Juridik är läran om rättsreglerna och hur dessa tillämpas av rättsordningen. Rättsreglerna
består i huvudsak av lagar, som stiftas av riksdagen, förordningar som regeringen utfärdar
samt föreskrifter som utfärdas av bl.a. kommuner och myndigheter. Dessa rättsregler i
samspel kallas för rättsordningen eller rättssystemet.
De flesta rättsliga frågor består av olika delar hämtade från skilda rättsområden såsom
civilrätt, straffrätt, processrätt och skatterätt. Eftersom juridiken som ämne på gymnasiet
behandlar vardagsjuridiska frågor med anknytning till elevernas verklighet är det varken
lämpligt eller möjligt att gå in i dessa rättsområden enskilt.
Ämnet rättskunskap består av tre kurser: Rättskunskap, Affärsjuridik och Miljöjuridik.
Rättskunskap är en grundkurs med praktiska inslag. Kursen behandlar i första hand
vardagslivets juridik. Kursen skall också bidra till att ge den insikt och de färdigheter som är
nödvändiga att ha för att kunna vara medborgare i ett modernt samhälle. Rättskunskap är
gemensam kurs inom ekonomisk inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet.
Affärsjuridik skall ge eleverna kunskaper av värde för framtida yrkesverksamhet, både inom
privat näringsliv och offentlig sektor. Kursen skall också vara till nytta för egna företagare
och anställda. Viktiga inslag i kursen i affärsjuridik är problemformulering, faktainsamling
och problemlösning samt också metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska
dokument. Affärsjuridik är en valbar kurs.
Kursen Miljöjuridik behandlar rättsväsendets struktur och organisation samt viktiga juridiska
begrepp med avseende på miljöfrågor. Speciellt behandlas miljörätten och då i första hand
miljöbalken, allemansrätten, EG-rätten och internationellt miljöarbete. Kursen är valbar.

Skolverket 2004-01-23
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RK1203 - Rättskunskap
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:106
   HEM    ÄMNE   |    SKRIV UT   
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete,
kunna beskriva huvuddragen av lagstiftningsprocessen,
förstå och kunna använda sig av offentlighetsprincipen,
känna till grundläggande juridiska begrepp och förhållanden som gäller individen, arbetslivet
och företagandet,
vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten,
kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel,
kunna upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument,
vara orienterad om andra länders rättsordning samt översiktligt kunna jämföra vår
rättsordning med något annat lands,
känna till grunddragen av EU-rätten.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven beskriver grunddragen av det svenska rättsväsendets organisation och arbetssätt samt
reflekterar över innebörden av offentlighetsprincipen.
Eleven redogör för de centrala delarna av civil-, process- och straffrätten.
Eleven löser med visst stöd enklare vardagsjuridiska problem och upprättar och analyserar
med handledning enklare juridiska dokument.
Eleven beskriver grunddragen av EG-rätten.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven redogör för rättsväsendets struktur, organisation och arbete och löser med handledning
och med stöd av olika källor vardagsjuridiska problem.
Eleven diskuterar några andra länders rättsordning samt jämför med den svenska.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven diskuterar det svenska rättsväsendets roll i samhällsutvecklingen och redogör för
lagstiftningsprocessen.
Eleven visar hur offentlighetsprincipen kan tillämpas i skilda sammanhang.
Eleven kan hantera olika rättskällor för att tolka juridiska dokument och lösa problem inom
vardagsjuridiken samt tillämpar sina juridiska kunskaper i nya situationer.

Skolverket 2004-01-23
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Frågor om arbetsformer, arbetssätt och undervisning

1.  Vilka arbetssätt föredrar ni. Skall vi använda oss av grupparbeten i de
aktuella avsnitten?
Skall läraren behålla den traditionella rollen som kunskapsförmedlare?

2. Vad är lägsta acceptabla nivå och vad måste man prestera för att klara
gränsen för Godkänd, dvs. uppnåendemålet?

3. Arbetsmiljö-, disciplin- och ordningsfrågor
Ge förslag och synpunkter!

4. Hur skall proven utformas? Traditionellt skriftligt prov? Hemtentamen?
Utställning? Ge förslag!

5. Övriga förslag?

6.  Sammanställning av inkomna förslag presenteras nästkommande
lektion.

Sammanställning av elevernas svar
Elevernas val har rangordnats efter den svarsfrekvens som förekom på de förslag som
presenterades. Det förslag som hade flest svar rangordnas som nummer 1. Näst mest svar
rangordnas som nummer 2 osv.

Arbetsformer: 1. Grupparbete 2. Köra på som vanligt 3. Korta lärargenomgångar
                          4. Problemlösning 5. Spel el. film 6. Instuderingsfrågor

Redovisningsformer: 1. Muntliga redovisningar 2. Valfri redovisning (muntlig el. skriftlig)
                                     3.  Varken skriftlig eller muntlig redovisning 4. Valfri fördjupning

Lägsta nivå för Godkänd: 1. Deltagande på timmarna 2. Rapporterna inlämnade i tid

Arbetsmiljö-, disciplin- och ordningsfrågor: 1. Bra ljudnivå och bra arbetsförhållanden

Prov: 1. Vanligt prov 2. Hemprov 3. Grupparbete
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Ett förslag till undervisning

Tillsammans med eleverna utarbetades en undervisning utifrån de inkomna
elevförslagen i bilaga 5.

Arbetsformer:  -  Grupparbete som föregås av korta genomgångar

                              -  Helst muntlig redovisning, men gärna skriftlig när detta
                                  passar sig.

                              -  Problemlösning och instuderingsfrågor

                              -  Film eller föredrag

                              -  Den som har specialkunskaper inom ett område, delger
                                  klassen något om detta.

Lägsta nivå för Godkänd: -    Deltagande på timmarna
- Skriftliga uppgifter inlämnade i tid
- Godkända resultat på prov

Arbetsmiljö: - Godtagbar ljudnivå och bra arbetsförhållanden med gott
                             samarbetsklimat

Prov: - Skriftligt prov
            - Hemprov
            - Grupparbete
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FÖRSLAG TILL PLANERING AVSNITT C - D i RK

Vecka 40 Konsumentköplagen
Ons.  Genomgång samt start av grupparbete
Fre.   Grupparbete  + redovisning

samt ev.  tillkommande övningsuppgifter

Vecka 41 Ons. Färdigställande av konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen
Fre. Kort genomgång samt grupparbete

Vecka 42 Ons. Avsluta konsumenttjänstlagen

Distansavtalslagen
Ons.   Kort genomgång samt grupparbete
Fre. Förslag: Föreläsning av Johan Sundberg,
jurist Konsument Luleå
Utdelning av instuderingsfrågor

Vecka 43 Ons. Repetition av avsnitt a, b och c
Fre. Skrivning

Vecka 44 Lov

Vecka 45 Konsumentkreditlagen och krediträtt
Ons. Utdelning av uppgifter samt indelning i grupper
Fre.  Arbete i grupper med fördjupningsuppgifter

Vecka 46 Ons.                 ------------------- " ---------------------
Fre.                  ------------------- " ---------------------

Vecka 47 Ons. Redovisning av grupparbetet inför klassen. OH e.t.c.
Fre.                  -------------------- " --------------------
Dela ut skriftliga redovisningar till övriga elever i klassen.




