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Webbinarieserie i 
tre delar

▪ Distansundervisning och 
bedömning

▪ Distansundervisning och 
internationalisering

▪ Distansundervisning –
demokrati och 
undervisningsexempel



▪ Del 1

Demokratiuppdraget i skolan

▪ Del 2

Metoder, arbetssätt och undervisningsexempel



Del 1
Demokratiuppdraget 
i skolan

Skrivelser i skollagen

Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skolans uppdrag är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden.
(Skollagen 2010:800)

Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingarna 
som det svenska samhället vilar på.

(1 kap. 4 § skollagen)



Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och ge eleverna en god grund 

för aktivt deltagande i samhällslivet. 
(10 kap. 2 § skollagen) 

På vilket sätt gör vi detta?



Reflektera
Vad lägger ni in för 
betydelser i dessa ord?

▪ Människolivets okränkbarhet
▪ Individens frihet och integritet
▪ Alla människors lika värde
▪ Jämställdhet
▪ Solidaritet mellan människor

Värden som skrivs fram i skollagen 
som grundläggande demokratiska 
värderingar och mänskliga rättigheter.



Undervisning i demokrati handlar 
både om att undervisa om 

demokrati och att visa vad det är i 
praktiken.

(Skolverket)



Demokratiska kompetenser och
förmågor

- Framföra argument

- abstrakt, kritiskt och självständigt
tänkande

- aktivt deltagande i reflekterande
samtal

- omsätta teoretisk kunskap till 
praktisk handling

- lyssna till andra.



Undervisa om och hantera 
kontroversiella frågor

▪ Undervisa om kontroversiella frågor, för 
lärare (Europarådet)

Med syfte att ge lärare stöd i att göra 
klassrummet till en trygg plats där elever kan 
fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör 
dem.

Ger läraren stöd i att utveckla olika strategier 
för att skapa en öppen och respektfull dialog.

▪ Hantera kontroversiella frågor, för 
skolledare (Europarådet)

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d8d5c
https://rm.coe.int/hantera-kontroversiella-fragor-/16807bcc24


Undervisning och övrigt skolarbete måste ske i demokratiska former 
där alla individers demokratiska rättigheter och skyldigheter ska 
beröras:

- inflytande
- delaktighet
- ansvarstagande

Huvudmän, rektorer och lärare har ansvar som pedagogiska ledare 
att möjliggöra och leda deliberativa samtal i skola och undervisning. 
”Det är en del av skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete.” 

(Skolinspektionen)



Deliberativa samtal;

- samtal där skilda synsätt ställs mot 
varandra

- olika argument får utrymme

- samtal som präglas av tolerans och
respekt

- att lära sig lyssna på den andres
argument

- samtal som har ett tydligt inslag av 
överenskommelser och kompromisser

- samtal utan lärarledning, argumentativa
samtal för att lösa och belysa olika
problem utifrån skilda synvinklar.

(Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet ger 
följande beskrivning i en skolkontext.)



Pedagogisk utvecklingsgrupp
på distans



Skolinspektionens granskning av 
demokratiuppdraget

▪ När skolans kärnuppdrag berörs talas det om 
ordinarie lektioner med undervisning i enskilda 
ämnen.

▪ Arbeten som rör demokrati och värdegrund skiljs 
från den dagliga klassrumsundervisningen och 
hör hemma på temadagar, i projekt, via 
elevrådsarbeten. Detta överensstämmer inte 
med demokratiuppdraget.

(Skolinspektionen 2012:9)



Reflektera
Frågor till skolan och till lärare – vad svarar ni?

1. Beskriv det värdegrundsarbete som har 

bedrivits på skolan under det senaste 

läsåret.

2. Beskriv det arbete som har bedrivits på 

skolan under det senaste läsåret för att 

främja elevernas medborgarkompetens.

3. Beskriv hur man på skolan definierar 

begreppet värdegrund.

4. Beskriv hur man på skolan definierar det 

demokratiska uppdraget.

(Skolinspektionen 2012:9)

1. Beskriv vilka demokratiska 

kompetenser du anser vara viktigast 

att ge eleverna. 

2. Beskriv vad värdegrund betyder för 

dig. 

3. Beskriv hur du ser på elevinflytande i 

relation till skoldemokrati.

4. Hur kopplar du demokratiuppdraget 

till ditt ämne och din egen 

undervisning? 

(Skolinspektionen 2012:9)



Övning från Skolverket

Läxa till utvecklingsgruppen:

Hitta konkreta exempel på situationer där ni 
arbetar med skolans demokratiuppdrag, både på 
plats och digitalt. Leta både i undervisningen och i 
den övriga verksamheten. 

Var finns, syns och prövas de värden som utgör 
skolans värdegrund och demokrati? 

Använd de tre perspektiven om, genom och för när 
ni samlar in era exempel.



Att kunna påverka sina livsvillkor och 
aktivt delta i samhällslivet utifrån 

grundläggande demokratiska värderingar 
kräver demokratisk kompetens i 

betydelsen kunskap om demokratin och de 
mänskliga rättigheterna och förmåga att 

med andra kommunicera kring 
gemensamma frågor och problem.

Demokratisk kompetens utvecklas i möten 
med andra, genom samtal och relationer.

(Skolverket 2013, sid. 66)



I verktygslådan för ett aktivt 
demokratiarbete finns

▪ Samarbeten

▪ Värdegrund

▪ Kommunikation

▪ Möten

▪ ”Om, genom, för”



Del 2
Metoder, arbetssätt och
undervisningsexempel

Tre delar som alltid finns
närvarande –
om, genom och för



Skilda synsätt ställs mot varandra

Olika argument får utrymme

Samtal som präglas av tolerans och 
respekt

Lyssna på den andres argument…

- Seminarier

- Breakout rooms

- Elever delar presentationer
och ställer frågor till varandra.

Samtal som skett på plats 
får genomföras digitalt



Uppdragskort –
passar utmärkt på distans!

▪ Se till att alla kommer till tals.

▪ Sammanfatta vad som sagts vid jämna 
mellanrum.

▪ Ställ frågor så fort du inte förstår.

▪ Så fort någon kommer från ämnet, säg till på ett 
trevligt sätt.

▪ Anteckna vad ni kommer fram till.

▪ Peppa de andra och lyft fram allt bra som de 
säger och gör.

▪ Varje gång du tilltalar någon, säg deras namn.

▪ Försök att komma på en praktisk lösning på alla 
problem.



Exit ticket - oavslutade 
meningar…

Eleverna ska fylla i slutet på en mening med 
sina egna ord. Syftet med övningen är att 
eleverna ska tänka till kring en viss fråga och 
öva på att formulera sina åsikter.

▪ En bra sak med barnkonventionen är …

▪ Internationalisering betyder …

▪ För att bli mer jämställda på vår skola 
måste vi …



In- och
utcheckningsformulär



Med andra ord - kreativ aktivitet 

▪ Eleverna tävlar i par och det gäller att förklara 
för den andra personen vad olika begrepp 
betyder, utan att avslöja själva begreppet, för 
att vinna poäng.

Olika begrepp skrivs ner på ett antal lappar.

▪ Lag

▪ Riksdag

▪ Demokrati

Paret har 30–60 sekunder på sig att klara så många 
begrepp som möjligt, sedan går turen över till det 
andra laget.

Debatt

Klassen delas in i tre olika grupper. Två 
av grupperna ska möta varandra i debatt och 
en grupp ska vara åhörare och lyssna efter 
retoriska grepp, nyanser och värdeladdning.

En grupp är för en specifik fråga, en grupp är 
emot.

Titta på frågan ur olika perspektiv 
(individ, samhälle, nationellt, globalt etc.). 

Se till så att det finns tid och möjlighet för 
åhörare att ställa frågor till deltagarna i 
debatten.



Barnkonventionens huvudprinciper som 
alltid ska beaktas i frågor om barn

Artikel 2

Alla barn har samma 

rättigheter och lika 

värde. Ingen får

diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa 

ska komma i 

främsta rummet 

vid alla åtgärder som 

rör barnet.

Artikel 6

Varje barn har 

rätt att överleva, leva 

och utvecklas.

Artikel 12

Barn har rätt 

att uttrycka sina 

åsikter och få dem 

beaktade i alla frågor 

som berör dem. När 

åsikterna beaktas ska 

hänsyn tas till barnets 

ålder och mognad.

Barnkonventionen har 54 artiklar. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten


Arbeta i par. Välj ut tre av 
konventionens artiklar som ni anser vara extra 
viktiga eller intressanta.

1. Skriv upp de utvalda artiklarna.

2. Använd metoden pluppning. Välj ut vilka 
av artiklarna som klassen tycker är 
viktigast.

3. Placera de utvalda artiklarna under någon 
av de fyra grundprinciperna. Är det någon 
artikel som passar bra under flera 
av barnkonventionens huvudprinciper?

4. Diskutera i helklass eller i Breakout rooms. 
Är ni överens? 
Använd metoden deliberativa samtal.



Hur kan vi arbeta med kartorna i
undervisningen?

(Rädda Barnen, Barnens världskarta)

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnens-varldskarta/


Livets lotteri

Diskutera:
- Är rätten till frihet och lika värde kopplat till vilket land man är född i?
- Vilka faktorer talar för eller emot detta?

http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/


Gapminder och Dollar Street

https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/dollar-street


▪ Vilka skulle behöva veta mer 
om barnkonventionen i 
Sverige, i den egna 
kommunen och på skolan? 

▪ Välj tillsammans ut 
en målgrupp som ni ska 
skapa information till.



Skapa en kampanj som uppmanar 
till handling. Budskapet 
sprids i sociala medier.



Film,

Vandra i en 
överlevandes fotspår

Emerich Roth

https://www.youtube.com/watch?v=J0HwaCkYHsk


Mitt EU-medborgarskap

Som EU-medborgare har du rätt att rösta

i val till Europaparlamentet, resa fritt

eller arbeta och studera i andra EU-länder.
(Sveriges riksdag, Dina rättigheter)



Europadagen 9 maj

▪ Hitta sitt framtidsyrke, www.framtid.se

▪ Quiz - Hur påverkar EU min vardag?

▪ Du i EU, Riksdagens EU-sida 

▪ Det här gör EU för mig

▪ Kollektivet – Rollspel om EU                      
(GR-utbildning)

Fokus på utbildning, arbetsmarknad och 
möjligheter för framtiden.

CV
Personligt brev

http://www.framtid.se/
http://europa.eu/teachers-corner/quiz/how-eu-relevant-us_sv
https://eu.riksdagen.se/
https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/internationellt/eu-minuten/kollektivet-6.0.pdf




OBLIGATORISK
PRAO 
1 JULI 2018 –
PRAO PÅ DISTANS

▪ Ett led i att skapa mer jämlika
förutsättningar inför karriär- och yrkesval.

▪ Stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. 

▪ Bidra till ökad kontakt mellan olika
generationer.

▪ Tillföra ämnesundervisningen nya perspektiv
och ge stöd för inlärningen.

▪ Öka elevernas kunskap om arbetslivet och
dess krav och möjligheter.

▪ Bidrar till ökad självkännedom och
självinsikt hos eleverna.



▪ Skolverket –
Exempel på alternativ
PRAO

▪ Alternativ PRAO
(praktikplatsen,se exempel från Kristianstads kommun)

https://syvspindeln.skolverket.se/concept/62f93c40-b005-11ea-94d8-99b06dc81048
https://praktikplatsen.se/media/bzqd4kva/alternativ-till-prao_kristianstads-kommun.pdf


Centralt innehåll



Jag som elev upplevde perioden som
lärorik och intressant. Jag fick lära mig
många viktiga saker som jag vet att jag 

kommer ha stor nytta av i framtiden. 

Jag tycker att det var skönt att få
information om gymnasievalet och

arbetsmarknaden/arbetslivet. Det gjorde
att jag fick en mycket bättre och

tydligare helhetsbild, allt kändes plötsligt
mycket närmare i tid och mer realistiskt. 
Under veckan har jag fått mycket bättre

koll på vad jag vill och vad jag har för
olika möjligheter.

(Elev, årskurs 8)



Film – ord - begrepp

UR Play, serien Justitia

Lärarhandledning och arbetsblad

https://urplay.se/program/186949-justitia-arbetsratt
https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/188000-188999/188649-1_Justitia.pdf
https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/188000-188999/188607-1_67010382103_Justitia_arbetsratt_arbetsblad.pdf


▪ övertid 

▪ lönespecifikation 

▪ arbetstid 

▪ lön 

▪ arbetsmiljö 

▪ arbetsrätt 

▪ Arbetsmiljöverket 

▪ facket/fackförening

▪ arbetstagare 

Spela ”Memory” eller 
"Med andra ord" 

▪ arbetsgivare 

▪ kollektivavtal. 

▪ anställningsavtal 

▪ provision 

▪ ob 

▪ a-kassa 

▪ pensionsavsättning 

▪ försäkringar 

▪ sexuella 
trakasserier



Brev till mitt framtida jag
Steg 1:
Entrance ticket
- Vad vill jag?
- Vilka egenskaper, behov, värderingar och intressen har jag?
- Hur ser jag på mitt kommande yrkesliv?

Steg 2
Delge varandra i grupper .

Steg 3 
Diskutera viktiga nutida samhällsfrågor utifrån givna 
frågeställningar i grupp. Vad har förändrats i samhället om tio år?

Steg 4
Skriv ett brev till dig själv utifrån listor och stödord från förarbetet.

Tips! 
Låt eleverna skriva sitt brev på: www.futureme.orgme.org

http://www.futureme.orgme/
http://www.futureme.org/


Nationella minoriteter 

▪ Filmen "Mänskliga rättigheterna 
på två minuter”. Förklara begrepp.

▪ "Du måste fly" - värderingsövning 
från Forum för levande historia.

▪ Min historia – ett levnadsporträtt.

https://www.levandehistoria.se/klassrummet/allamanniskor
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/seriealbumet-sofia-z-4515/lektionsupplagg/varderingsovning-5-du-maste-fly
https://www.levandehistoria.se/


Brevvännerna

https://brevvannerna.se/


Tips på vidare material!



Barnkonventionen blev svensk lag 1/1-2020

Regeringen är ytterst ansvarig för att 
de mänskliga rättigheterna 

tillgodoses i Sverige. 

Regeringen har även ett ansvar att 
göra information om de mänskliga 

rättigheterna tillgänglig för 
allmänheten.

(Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter)

Regeringsuppdrag 2015-2018
Barnombudsmannen

Att genomföra insatser för att höja 
kunskapen hos barn och unga om 

sina rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention, öka kunskaperna 

om vad rättigheterna innebär i 
praktiken både inom skolan och på 

andra områden.

Mina rättigheter

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/mina-rattigheter/


Digitala lektioner från Internetstiftelsen –
lektioner i digital kompetens

https://digitalalektioner.se/


Lajka
Prinsparets Stiftelse

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
har genom projektet #viberättar fått in ett
hundratal vittnesmål från barn och ungas

nätvardag. 

Dessa berättelser är en unik spegling från
nätvardagen som ger vuxenvärlden en möjlighet
att förstå den verklighet där barn och unga idag

lever och verkar i. Med dessa berättelser som
grund blev Stiftelsens nästa steg i arbetet för ett
tryggare och schysstare internet att ta fram ett

material för skolan – Lajka. 

Materialets syfte är att ge pedagoger och
skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för

att skapa en schysst nätvardag.

https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/




En förutsättning för demokrati är 
att människor engagerar sig, 

känner ansvar och ägarskap för 
den och står bakom dess 

principer. Därför är det viktigt att 
var och en använder sin rösträtt, 

bildar sig en uppfattning i 
samhällsfrågor och kritiskt 

värderar nyheter och 
samhällsinformation.

(Sveriges regering)



Tack!


