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Undervisning och kommunikationsklimat i klassrummen 

Det kvalitetsaspekter som beskrivs och diskuteras under denna rubrik uppehål-

ler sig vid hur demokrati- och värdegrundsuppdraget iscensätts i klassrummen 

och hur det anpassas till undervisningen i olika ämnen. Resonemangen lyfter 

fram om undervisningen struktureras och genomförs så att alla elever får möj-

lighet att uttrycka, utmana och kritiskt reflektera över sina egna föreställningar 

och åsikter i relation till olika slags kunskap, synsätt och normer.3 

Kunskaper och värden i undervisningen 

I beslutet efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2010 påtalades att skolans 
målformuleringar liksom mål i de skriftliga omdömena då var utformade på en 

lägre nivå än vad som uppställdes i de nationella uppnåendemålen för årskurs 

9. Ett allmänt intryck som inspektörerna har av de observerade lektionerna på 
Rosengårdsskolan är att innehållet i stora delar av undervisningen är ensidigt 

inriktat på kunskapsformen fakta, medan läroplanens andra kunskapsformer är 

nedtonade. Frågor som ställs till eleverna kräver i regel bara korta svar. Stoffet 
kan i flera ämnen sägas ligga inom ramen för ett medborgarskapande uppdrag, 

om man förstår detta som att många elever på Rosengårdsskolan behöver 

tillägna sig ett absolut minimum av kunskaper och färdigheter för att få åt-

minstone godkända betyg i så många ämnen som möjligt. Med denna ambition 

förefaller det som om flera inslag som är självklara på många andra skolor här 

utgör någon form av överkurs: elevinflytande, varierade arbetsformer, dator-
användning i den dagliga undervisningen, studiebesök och exkursioner. 

Den observerade undervisningen befinner sig på en elementär nivå och på 

grundval av besökta lektioner, om de skulle vara typiska, kan inspektörerna 
inte se hur kursplanernas syften kan tillgodoses eller hur eleverna kan beredas 

möjligheter att utveckla sådana kunskapskvalitéer som gör att de kan nå de 

högre betygsstegen. Värdefrågor berörs bara på någon enstaka lektion och då 
utan någon inbjudan till eleverna att delta i en diskussion om dem. Demokrati 

kan dock ses praktiserad under klassrådet. I den elevenkät som Skolinspekt-

ionen låter genomföra i den observerade klassen svarar likväl 13 av 17 elever 
att påståendet ”på lektionerna får vi diskutera och debattera om olika frågor på 

lektionerna” stämmer ganska bra.4 I något fall gör läraren själv kopplingar och 

                                                           
3 Skolverkets Allmänna Råd (2011). Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärsko-

lan, specialskolan och sameskolan. Skolverket: Stockholm. 
4 Svarsalternativen var ”stämmer mycket bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer ganska dåligt och ”stämmer 

mycket dåligt”. 


