
1Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 5/2014

FörFattare: Stina ekmark & emma Söderholm artikel nUmmer 5/2014

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN

15-åringar debatterar hållbar  
utveckling i Turkiet



2 ARTIKEL NUMMER 5/2014 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan 2

Abstract
 
Syftet med projektet var att öka ungdomars engagemang inom lokal demokrati genom att 
genomföra ett ungdomsparlament i Adalar, Turkiet. Parlamentets deltagare var både svenska 
och turkiska ungdomar. Projektet bekostades av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati 
(ICLD) som i sin tur finansieras av Sida.

Ungdomarna i respektive land förberedde ärenden beträffande den lokala miljön. Dessa 
ärenden presenterades i Adalar. Därefter voterade ungdomarna på olika lösningar till 
ärendena. Ett ärende från varje land diskuterades mer ingående och ungdomar från det andra 
landet presenterade egna lösningar på problemet.

Resultatet av projektet var att ungdomarna tog praktisk del av den demokratiska processen. 
Efter projektet uttryckte eleverna ökat politiskt intresse samt att politik är betydelsefullt, 
särskilt avseende frågor rörande lokal demokrati. Eleverna ansåg före och efter projektets 
genomförande att hållbar utveckling är viktigt.

Stina Ekmark är förstelärare, speciallärare, SO- och svensklärare på Myrsjöskolans  
högstadium, Nacka kommun.  
E-post: stek@nacka.se

Emma Söderholm är svensk- och engelsklärare på Myrsjöskolans högstadium, Nacka kommun. 
E-post: emmsod01@nacka.se
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1. Inledning och syfte
1.1 Inledning  
Vårt utvecklingsarbete grundar sig i ett flerårigt reflekterande kring ungdomars svårig-
heter att hitta former för politiskt engagemang. Under rubriken ”Skolans värdegrund och 
uppdrag” i Lgr 11 framgår:

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande  
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer  
och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.” (Skolverket, 2011, s. 8)

En tanke med projektet var att arbeta i enlighet med läroplanens syfte, det vill säga att ut-
veckla elevernas förmåga att ta eget ansvar genom att aktiv delta i frågor om lokal demo-
krati. Som ett led i detta fick ungdomarna självständigt planera och utvärdera projektets 
innehåll och därmed utforma sitt eget arbete genom att välja ämne att fördjupa sig i inom 
ramen för hållbar utveckling.

Enligt Ungdomsstyrelsen och statistik från SCB har medlemsantalet i de politiska ung-
domsförbunden sjunkit under de senaste decennierna, vilket kan komma att innebära ett 
problem för hela vårt samhälle i framtiden. Hur ska vi få ett demokratiskt samhälle med 
mångfald om vi bara har några få som driver den politiska och demokratiska processen 
framåt? Ungdomsstyrelsens undersökningar visar att ungdomars politiska engagemang 
inte främst sker genom vanliga, traditionella kanaler (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

Fler exempel från de senaste åren visar att ungdomar använder sociala medier som sin 
främsta och ibland enda politiska arena. I framtiden kan detta vara bekymmersamt då 
dessa kanaler ägs och finansieras av företag med ekonomiska intressen. Samma förhål-
landen gäller i hela västvärlden och det fick oss att börja fundera kring vilka metoder som 
kan få unga att vilja ta personligt politiskt ansvar utanför den digitaliserade världen.

I Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie Ungdomar med attityd framgår att 
”Det politiska intresset väcks oftast när ungdomar är i högstadie- och gymnasieåldern och 
växer allt eftersom de blir mer etablerade i samhället.” (Ungdomsstyrelsen, 2007) 

Ungdomarna som deltog i projektet var i högstadie- och gymnasieåldern och ett antagan-
de är att om ungdomarna får en ingång i det politiska arbetet så kan det medföra ett ökat 
demokratiskt medborgerligt deltagande senare i livet.

Då en av projektets lärare har lång erfarenhet av ungdomsutbyten med Nackas vänort 
Adalar, en kranskommun till Istanbul, väcktes idén till att genomföra ett gemensamt 
demokratiskt projekt mellan Myrsjöskolan och ungdomar från Adalar. Adalar är en liten 
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kommun som styrs av det parti som är i opposition i Turkiet och i Istanbul. Detta medför 
att Adalar inte erbjuds samma möjligheter till ekonomiskt inflytande, vilket sannolikt 
påverkar ungdomarnas motivation till politiskt engagemang. För att motverka detta, och 
samtidigt få våra egna elever att engagera sig och hitta former för demokratisk inflytande, 
ville vi hitta nya vägar och metoder. Tillsammans med några av Adalars tjänstemän och 
förtroendevalda beslutades att kommunerna Adalar och Nacka skulle förbereda och ge-
nomföra ett ungdomsparlament. 

Ungdomsparlamentet hade många dimensioner, så som det kulturella utbytet, ungdomar-
nas språkutveckling då det gäller engelska, elevernas kunskaper om hållbar utveckling 
samt stärkandet av de kommunala banden mellan vänorterna Nacka och Adalar. I denna 
artikel har vi valt att begränsa oss till att fördjupa oss i ungdomarnas demokratiska enga-
gemang då det enligt Ungdomsstyrelsen (se ovan) har sjunkit genom åren.

I projektet var klass 9C1 på Myrsjöskolan engagerad. Klassen bestod av 15 elever, åtta 
flickor och sju pojkar. Myrsjöskolan är en F-9 skola som ligger i Nacka kommun. På hög-
stadiet har man valt att ha små klasser med mellan 15-17 elever. Alla elever på högstadiet 
har tillgång till en bärbar dator genom skolan. På högstadiet går cirka 600 elever.

1.2 Syfte
Syftet med den här artikeln är att beskriva ett ungdomsparlament som genomfördes under 
vårterminen 2013 med en niondeklass på Myrsjöskolan, Nacka, samt en turkisk ungdoms-
grupp från Adalar, Istanbul samt att belysa de resultat som detta arbete genererade. 
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2. Metod
2.1 Samarbetsmetod mellan Nacka och Adalar
Projektets organisatoriska strategi byggde på tre delar: inledande möte i Adalar, plane-
ringsmöte i Nacka samt ungdomsparlamentet i Adalar. 

2.1.1 Inledande möte i Adalar
I september 2012 genomfördes ett möte där två tjänstemän från Adalars miljöförvaltning 
(varav en var miljöchef), Adalars koordinator för internationella relationer, en av Adalars 
högstadielärare samt denna artikels två författare deltog. 

Under mötet beslutades att ett ungdomsparlament skulle genomföras under våren 2013 
där ungdomar från båda kommunerna skulle delta. Deltagarna beslutade att ämnet för 
parlamentet skulle vara hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv, att ungdomsparla-
mentet skulle äga rum i Adalar samt att medel skulle sökas genom   Sida. Platsen för 
parlamentet skulle vara Adalars kommuns plenisal.

2.1.2 Planeringsmöte i Nacka
I februari 2013 besökte den ansvariga tjänstemannen från Adalars miljöförvaltning samt 
tre ungdomar från Adalar Nacka. Under besöket beslutades riktlinjerna för ungdomspar-
lamentet. På planeringsmötet deltog de turkiska representanterna, fem elever i klass 9C1 
från Myrsjöskolan som representera den svenska ungdomsgruppen, Nackas internationella 
samordnare samt två lärare från Myrsjöskolan. 

Deltagarna vid mötet beslutade att ungdomarna från de två kommunerna skulle delas in i mindre 
grupper som själva fick bestämma över vilket miljöproblem de skulle förbereda och presentera 
på ungdomsparlamentet i april. Miljöproblemen skulle vara av lokal karaktär och ungdomarna 
skulle även presentera tre möjliga lösningar med dess för- och nackdelar. Presentationerna skulle 
göras med hjälp av digitala verktyg. Ett program för ungdomsparlamentet utformades.

2.1.3 Ungdomsparlamentet
Klass 9C1 från Myrsjöskolan åkte tillsammans med artikelförfattarna och en av Myr-
sjöskolans skolledare ner till Adalar i april 2013 för att genomföra ungdomsparlamentet. 
Under ungdomsparlamentet deltog totalt 38 ungdomar varav 23 var turkar. 

Som metod användes gängse metoder för parlamentariskt arbete: beredning av ärendet, 
presentation, diskussion samt votering. Dessutom fick ungdomarna efter votering fördjupa sig 
inom ett av det andra landets ärenden och därmed tillföra egna förslag på möjliga lösningar.
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2.2 Metoder för bedömning och utvärdering
Under grupparbetet tillämpades formativ bedömning. Som utgångspunkt har två av 
Anders Jönssons aspekter om lärande bedömning använts. Dessa är formativ autentisk 
bedömning samt kamratrespons (Jönsson, 2010). Dessutom har Dylan Wiliams teorier om 
formativ bedömning (Wiliam, 2013) använts som metod för bedömning och utvärdering. 

Enligt Jönsson måste en formativ autentiskt bedömning föregås av att eleverna har 
ett tydligt mål, att eleverna får en viss frihet då de ska genomföra en uppgift samt att 
uppgiften ska vara så verklighetstrogen som möjligt (Jönsson, 2010). Eleverna fick snabb 
feedback vilket enligt Jönsson är mest effektivt. Han poängterar att lärarens feedback inte 
nödvändigtvis är den eleven föredrar även om den har högre kvalitet. Därför tillämpade 
vi såväl lärarfeedback som kamratrespons. Vår tanke var att nå så goda resultat som 
möjligt genom att optimera vad Jönsson benämner som en autentisk bedömning.

I sin bok ”Att följa lärande” (2013) visar Wiliam på att elever blivit smartare än tidigare 
generationer och att undervisningen blivit bättre. Trots detta, menar han, motsvarar detta 
ändå inte de behov som arbetslivet ställer då skolan har genomgått en förbättring men 
arbetsplatserna har förändrats ännu mer. Detta synsätt har påverkat arbetet med ung-
domsparlamentet då några av projektets delmål varit att arbeta med flera förmågor som 
efterfrågas i arbetslivet som entreprenöriellt lärande, globalisering, utvecklade kunskaper 
i språk och IT-teknik vilket traditionellt inte ingår i skolans ordinarie verksamhet. 

Wiliam (ibid.) menar att en formativ bedömning endast fungerar när den göra fortlöpande 
och i samspel med eleverna och att det viktigaste är att lärandet skapar engagemang hos 
eleven. För att säkerställa att lärande utvecklas i rätt riktning krävs bedömning, eftersom 
bedömning är bron mellan undervisning och lärande. Det synsättet var avgörande för 
genomförandet av ungdomsparlamentet, från de första trevande försöken i grupparbets-
form till presentationer och votering under själva parlamentet i Adalar. Förberedelsen 
av arbetena om hållbar utveckling och synen på formativ bedömning var a och o för 
ungdomsparlamentet och dess resultat.

Projektet inleddes och avslutades med att de svenska ungdomarna fick svara på en digital 
enkät om deras inställning till politiskt engagemang. Enkäten genomfördes anonymt 
under lektionstid. Den digitala enkäten innehöll både flervalsfrågor och fritextfrågor om 
ungdomarnas upplevelser och erfarenheter vad gäller politiskt engagemang, kulturutbyte, 
hållbarutveckling och miljöfrågor. Enkäten skapades i programvaran Proofx och skicka-
des till ungdomarna som en länk till deras epost-adresser. 
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3. Huvuddel
Det internationella perspektivet och miljöperspektivet har löpt som en röd tråd genom 
hela projektet. För att förverkliga skolans uppdrag i läroplanen valde vi en struktur där de 
två perspektiven ingick. Miljöperspektivet blev verktyget för projektet. I Lgr 11, kapitel 1 
under rubriken ”Skolans uppdrag” framgår det att:

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”  
(Skolverket, 2011, s. 9-10)

De svenska elevernas arbete med miljö inleddes med en lektion kring hållbar utveckling 
ur ett lokalt perspektiv. Lektionen byggde en heldagsutbildning i NTA som bekostades 
och organiserades av Nacka kommun som en av artikelförfattarna deltog i. Under 
heldagsutbildningen erhölls ett material (Lannemar et al., 2011) som senare användes av 
eleverna i deras arbete med olika miljöfrågor. Efter den inledande lektionen fick eleverna 
lista ämnen som de ansåg vara viktiga då det gäller deras lokala miljö. 

Då alla elever på Myrsjöskolan har varsin bärbar dator samt fri tillgång till internetupp-
koppling underlättade det elevernas arbete då det gäller informationssökande, fildelning 
samt presentationer av deras miljöfrågor. Dessutom användes IT-teknik för att undersöka 
elevernas kunskaper och föreställningar om samarbetet och miljö i form av digitala 
enkäter som eleverna svarade på under kontrollerande former. 

Eleverna delades in i grupper om tre och varje grupp valde ett ämne som behandlade 
miljöproblematik på ett lokalt plan. Grupperna valde följade ämnen:

• Energiförbrukning för belysning i Nacka
• Energiförbrukning för uppvärmning av bostadshusen i Nacka
• Utlandsresor för befolkningen i Nacka 
• Transporter till och från skolan i Nacka
• Offentlig upphandling och dess påverkan på den lokala miljön
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Grupperna fördjupade sig i sitt ämne under ordinarie lektioner i SO, NO och engelska. På 
grund av att klassen hade en internationell profilering, vilket innebär att ämnet elevens 
val är inbakat som mer engelskundervisning på schema, fick de tillgång till att arbeta med 
projektet även under dessa timmar.  

Fortlöpande under arbetet med miljöfrågorna fick eleverna feedback från tre av sina ämnes-
lärare med olika kompetenser: En SO-/svensklärare, en NO-lärare samt en svensk-/engelsk-
lärare, vilket i praktiken gav flera perspektiv samt fungerade som formativ bedömning. 

All planering och fördelning av arbetet sköttes av eleverna själva i deras grupper. Detta för 
att utveckla deras förmåga till entreprenöriellt lärande (som inbegriper samarbetsförmåga 
samt att kunna driva ett projekt och att kunna följa en given tidsram), förmåga att utveckla 
deras kunskaper i språk och IT-teknik (vilket innebär att kommunicera i skrift och tal på 
både svenska och engelska samt att kunna använda IT som hjälpmedel vid presentationer). 

De ramar som eleverna fick att röra sig inom var:

• Presentation av ett lokalt miljöproblem i text och bild där presentationen var så tydlig  
 så att en person från en annan kultur/miljö kan förstå problemet och förutsättningar
• Presentation av tre lösningar på miljöproblemet som grund för en votering på  
 parlamentet
• Presentationerna skulle göras i presentationsprogrammet Keynote och presenteras på  
 engelska så väl muntligt som skriftligt

När grupperna genomarbetat sina presentationer visades dessa för övriga elever i klassen 
samt klassens lärare i SO, NO, svenska och engelska under en halvdag. Grupperna fick då 
både muntlig och skriftlig respons från såväl lärare som övriga klasskamrater. Därefter 
bearbetades presentationerna utifrån responsen. 

Artikelförfattarna skapade en hemsida, särkskilt avsedd för projektet. När presentatio-
nerna var klara lades de upp på hemsidan Youth Parliament (2013). 

I april 2013 åkte hela klassen tillsammans med ledare ner till Adalar för att delta i det 
planerade ungdomsparlamentet. Parlamentet genomfördes under de två första dagarna 
av besöket. Under parlamentets första förmiddag presenterade de svenska ungdomarna 
sina miljöproblem för de turkiska ungdomarna. Efter att alla presentationer genomförts 
voterade hela parlamentet på en av lösningarna för varje svensk presentation. På efter-
middagen presenterade de turkiska ungdomarna sina miljöproblem. Turkarna hade valt 
följande problem att diskutera:

• Nedskräpning på en av Adalars öar
• Mimosans utrotning i Adalar
• Nedläggning av det lokala biblioteket
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De turkiska ungdomarna valde att ta med ”Nedläggning av det lokala biblioteket” då de 
tolkade att hållbar utveckling även gällde deras sociala och kulturella miljö där bibliotek 
innefattas. 

Efter turkarnas presentationer voterade hela parlamentet på en av tre föreslagna lösningar 
på varje presentation. 

Dag två fick parlamentet besök av Adalars borgmästare samt andra högt uppsatta politiker 
och tjänstemän från kommunen som tog del av parlamentets arbete. 

Under dagen fokuserade parlamentet på att de två ungdomsgrupperna skulle fördjupa sig i 
ett av det andra landets miljöproblem och ge förslag på alternativa lösningar. Svenskarna 
valde att fördjupa sig i nedskräpning på en av Adalars öar, vilket är ett stort problem både 
på land och i havet. Turkarna valde att fördjupa sig i transporter till och från skolan i 
Nacka samt bristen på samåkning och hur man minskar utsläppet från bilar. 

Efter diskussioner i respektive ungdomsgrupp presenterade en talesperson från varje land 
gruppens förslag på ytterligare lösningar på det diskuterade miljöproblemet. Den svenska 
ungdomsgruppen föreslog bland annat att Adalar skulle skaffa speciella sopbåtar som 
skulle fungera som återvinningsstationer. Ett annat förslag var att tillämpa ett pantsystem 
på plastflaskor samt att införa fler soptunnor samt tillämpa sopsortering där fyra olika 
kärl skulle användas för metall, plast, papper och matavfall. Dessutom föreslogs att avfal-
len i kärlen för papper och matavfall skulle omvandlas till energi i form av biogas. För att 
förhindra nedskräpning och uppmuntra återvinning föreslog de svenska ungdomarna att 
ett bötessystem mot nedskräpning skulle införas. 

De turkiska ungdomarna hade som förslag på svenskarnas miljöproblem att Nacka skulle 
införa en ringlinje med buss för att plocka upp elever på väg till skolan. Ett annat förslag 
var att, vintertid, använda ett slädhundsystem där eleverna har tillgång till en hund och 
släde att ta sig till skolan med. Några familjer i varje klass skulle vara ansvariga för 
hundarnas uppehälle under lov och helger. Under vår och höst föreslog turkarna att de 
svenska ungdomarna skulle cykla till och från skolan.

Resten av veckan ägnades åt gemensamma aktiviteter för att stärka banden mellan ungdo-
marna från respektive land i enlighet med det internationella perspektivet (se ovan, s. 6). 

Väl hemma i Sverige fick eleverna vid flera tillfällen presentera och sprida sina resultat. 
En grupp av elever berättade om projektet för Myrsjöskolans högstadiepersonal. En annan 
grupp redovisade parlamentet och dess resultat för Mats Gerdau, ordförande i Nackas 
kommunstyrelse. Klassen fick även besök från Skolverkets avdelning för etik- och vär-
degrundsfrågor där de fick redogöra för sitt arbete samt besvara frågor kring bland annat 
demokratiarbete och värdegrund. Projektet presenterades även i Nackas lokaltidning, 
Nacka Värmdö Posten. Under dessa redovisningar fick eleverna möjlighet att befästa sina 
nyvunna kunskaper samt på olika sätt reflektera över det de upplevt. 



12 ARTIKEL NUMMER 5/2014 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

4. Resultat
4.1 Resultat av grupparbeten 
Samtliga fem elevgrupper genomförde sitt arbete med miljöproblemen så att de med hjälp 
av presentationsprogrammet Keynote kunde presentera sitt miljöproblem inför parla-
mentet. Grupperna lyckades även i sitt arbete fördjupa sina och andras kunskaper om 
de faktiska problem de arbetat med. Den kunskapen använde det sedan till att formulera 
olika realistiska lösningar som kunde användas som underlag till parlamentets votering.

Under arbetet i grupp utvecklades elevernas förmågor inom IT, muntlig och skriftlig 
framställning i engelska, deras kunskaper kring hållbar utveckling och ämnen såsom 
offentlig upphandling. 

4.2 Resultat av parlamentet 
Parlamentet genomfördes i Adalar, som tänkt i april 2013. De lösningar som röstades 
fram under parlamentet uteslöt inte att andra lösningar kunde fungera som komplement 
men de framröstade förslagen var det parlamentet ansåg borde satsas på i första hand. De 
lösningar som parlamentet röstade fram var:

Nackas miljöproblem

• Energiförbrukning för belysning i Nacka 
 Lösning: Vattenkraft

• Energiförbrukning för uppvärmning av bostadshusen i Nacka 
 Lösning: Bättre isolering av husen

• Utlandsresor för befolkningen i Nacka 
 Lösning: Staten ska tvinga flygbolagen att sänka priset på kortare resor och höja priset  
 för långflygresor.

• Transporter till och från skolan i Nacka 
 Lösning: Skolbuss

• Offentlig upphandling och dess påverkan på den lokala miljön 
 Lösning: Tågtransporter
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4.3 Resultat av elevenkäter 
Projektet inleddes med att eleverna i 9C1 fick svara på en enkät för att undersöka deras 
förförståelse och inställning till politiskt engagemang. Efter genomfört projekt fick 
eleverna svara på en liknande enkät. 

Av enkätsvaren framgick att elevernas inställning till politiskt engagemang i den egna 
kommunen inte förändrats under projektets genomförande. Detta kan bero på att 90 
procent ansåg att det var viktigt att kunna påverka i sin kommun både före och efter 
projektet. Samma resultat visar även enkätfrågan om politiskt intresse. En skillnad 
framgick i frågan om att eventuellt gå med i ett politiskt ungdomsförbund där betydligt 
fler elever efter projektet kunde tänka sig gå med. 

Elevernas upplevelser om deras kunskaper kring den demokratiska processen ökade inte 
men där framgick det i enkäterna att 90 procent upplevde att de förstått processen både 
innan och efter. 

I enkäten som genomfördes efter projektet uttryckte hälften av eleverna i fri text att 
de förstod betydelsen av politiskt engagemang och att de tyckte att det är viktigt, samt 
att projektet fått dem att inse detta. Ett elevsvar på frågan ”På vilket sätt har projektet 
påverkat ditt politiska intresse?” var: ”Att vara med och förändra dagens samhälle. På sätt 
och vis har vi fått testa på det under detta ungdomsparlament”.

5. Diskussion och övriga resultat
I Lgr 11, under rubriken ”Skolans uppdrag”, framgår att ”skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem.” (Skolverket, 2011, s. 9)

I läroplanen framgår också att för att kunna nå det målet ska eleverna få möjlighet att 
använda sig av entreprenörskap.

Eleverna fick relativt stort utrymme att utforma sin del i projektet som en del i läropla-
nens mål om entreprenörskap. Eleverna tog stort ansvar för att genomföra sina uppgifter 
och resultaten höll hög kvalitet vad gäller bakgrund, innehåll, frågeställningar och 
layout. En förutsättning till detta kan ha varit elevernas mognadsgrad. Frågan är om det 
hade blivit lika goda resultat om ungdomarna varit yngre. En annan anledning till de 
goda resultaten samt att eleverna arbetade målinriktat kan ha varit arbetet med formativ 
bedömning då eleverna fick feedback och blev utmanade att utveckla sina uppgifter. 
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Projektets slutprodukt var parlamentet i Adalar vilket av de svenska ungdomarna genom-
fördes planenligt. I och med att parlamentet var ett sådant tydligt mål överskuggades 
några av de planerade delmålen som antingen inte genomfördes eller bara genomfördes 
till viss del. Ett av dessa mål var att presentera de svenska elevernas arbeten på en 
hemsida. Detta genomfördes endast till viss del vilket berodde på att uppföljningen 
från lärarna inte var tillräcklig. En lösning på detta kunde ha varit att tillämpa formativ 
bedömning av det som lades upp på hemsidan för att ge eleverna feedback och mer 
motivation att publicera sina presentationer.

Ett annat delmål som inte genomfördes var att streama (sända live via internet/red.)
parlamentet som helhet från Adalar. Detta skulle genomföras genom att parlamentet 
filmades av en mobiltelefon för att sedan streamas via internettjänsten Bambuser där 
Myrsjöskolan har ett eget konto. Anledningen till att delmålet inte uppfylldes berodde på 
en otillräcklig internetåtkomst i Adalar. Väl hemma i Nacka var det inaktuellt att lägga 
upp inspelningarna.

Internationella samarbeten kräver stor ödmjukhet mellan parterna samt flexibilitet vid 
oförutsedda händelser. Under projektets gång inträffade några försvårande situationer 
vilket gjorde att delmål och genomförande påverkades. Ett exempel på försvårande situa-
tioner var att byråkratin och den lokala politiken i Istanbul och Adalar medförde att den 
lärare som initialt uttagits till projektet inte fick delta. Detta ledde till att en tjänsteman 
inom miljöavdelningen fick agera både som sakkunnig och ungdomsledare i projektet. 
Detta försvårade samarbetssituationen mellan ungdomarna då de inte hade någon naturlig 
koppling till personen i fråga. Ett annat exempel på försvårande omständigheter var att 
några av de vuxna deltagarna i projektet inte kunde närvara på grund av sjukdom vilket 
medförde att arbetsbelastningen blev större för de inblandade vuxna. 

De svenska och de turkiska parlamentspresentationerna skiljde sig från varandra i både 
form och innehåll. Innehållsmässigt var de turkiska presentationerna på en lägre nivå och 
de turkiska ungdomarna var inte lika väl förberedda att presentera. Kan detta ha berott 
på att de turkiska ungdomarna arbetade under större tidspress utanför skoltid och med 
mindre pedagogiskt stöd? I så fall kan det stödja det John Hatties teorier om hur viktig 
läraren är för elevers lärande och utveckling. Hatties teorier diskuteras ingående av 
Jan Håkansson och Daniel Sundberg (Håkansson & Sundberg, 2012). Det stöds även av 
Jönssons (2010) och Wiliams (2013) teorier om vikten av formativ bedömning. 

Projektet har väckt uppmärksamhet på flera nivåer vilket inte hade kunnat förutses, se 
under rubriken ”Huvuddel” ovan. Förutom de tidigare nämnda intressenterna har Linkö-
pings universitet visat intresse för elevernas fördjupade kunskaper om hållbar utveckling. 
Dessutom har större delen av projektet finansierats av Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati (ICLD, en underavdelning till Sida). 



15Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 5/2014

Wiliam (2013) hävdar att det inte längre räcker med gedigna kunskaper för att få en 
anställning utan att det som främst krävs av arbetsgivaren är förmågan att utveckla 
nya färdigheter och att kunna anpassa sig till situationer som ligger utanför ramen för 
traditionell skolundervisning. Projektet med ungdomsparlamentet sökte sig utanför den 
traditionella skolundervisningen och eleverna fick möjlighet att utveckla färdigheter och 
förmågor i linje med Wiliams teorier under arbetets gång. Som ett resultat av parlamentet 
har ungdomarna i enkätsvaren visat på ett ökat politiskt intresse samt att de ansåg att 
politik är betydelsefullt, särskilt avseende frågor rörande lokal demokrati. Dessutom 
ansåg eleverna både före och efter projektets genomförande att frågor om hållbar utveck-
ling är av stor vikt. Kan ungdomarna ha förberetts inför deras framtida yrkesliv genom 
projektet? Med utgångspunkt från Wiliams teorier tyder mycket på det.

Sammanfattningsvis antyder utvärderingarna av projektet att dess syfte uppfyllts. Under-
laget som resultaten vilar på är inte tillräckligt omfattande för att dra några långtgående 
slutsatser, men resultaten överensstämmer med aktuell forskning inom området.
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