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The Students Are Our Future! 

A Study About The Importance Of Applying Democratic Values In Citizenship Education Of Elemen-

tary School                                                                                                                  

                                                                                                                               Antal sidor: 35                                                                                  

Studiens syfte är att undersöka hur undervisningen kring demokratiska värden ser ut i ämnet samhällskun-

skap i årskurs 4–6. Denna studie syftar även till att svara på varför ett demokratiskt förhållningssätt är 

viktigt att tillämpa i undervisningen. För att besvara denna kvalitativa studies frågeställningar har en analys 

gjorts av en litteraturöversikt över forskning på området. Ämnet samhällskunskap är brett och komplext 

och uppfattas av många lärare som problematiskt att bedriva undervisning i. Forskningen har visat att 

kunskapsuppdraget dominerar vilket beror på att samhällskunskapslärare inte är tillräckligt insatta i äm-

nets alla delar och att styrdokumenten upplevs som svårtolkade. Detta leder till att lärare får ett stort 

handlingsutrymme vad gäller undervisningens utformning och innehåll. Därmed kan möjligeten att uppnå 

kunskapskraven gå förlorade för eleverna vilket är allvarligt eftersom att fostransuppdraget dels är ett av 

samhällskunskapsämnets syfte och dels för att det krävs om eleverna ska utvecklas till demokratiska med-

borgare i samhället. Studien har även visat att vårt område är i behov av mer forskning vad gäller under-

visningens praktiska tillämpning. 

Sökord: samhällskunskapsdidaktik, samhällskunskap, värdegrund, demokrati, undervisning, värden, äm-

nesdidaktik. 
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1 Inledning  

Samhällskunskapsämnet tillskapades med den explicita uppgiften att ge medborgarna den kunskap 

de behöver för att kunna handla som ansvarstagande demokratiska medborgare. Vilka dessa kun-

skaper är, har förändrats genom åren. Tonvikten har ibland legat på kunskaper om samhället, ibland 

på fostran till specifika attityder och beteenden. Samhällskunskapens innehåll har därför förändrats 

under perioder samtidigt som innehållet verkar vara sig likt. (Bronäs, 2003, s. 189) 

Utifrån citatet ovan frågar vi oss då vad som behöver undervisas om för att lyckas fostra elever 

till ansvarstagande medborgare samt hur ska vi gå tillväga för att lyckas med detta. I föreliggande 

studie är det därför centralt att försöka utreda hur undervisningen ser ut samt hur den bör se ut 

gällande demokratiska värden. Detta kan tyckas vara problematiskt på grund av demokratibe-

greppets dynamik och dess mängd tolkningar och enligt Edling (2016, s. 70) är inte demokratins 

betydelse något självklart. Demokratibegreppet används av de flesta människor som alla säger sig 

vilja värna om demokratin och därför är det viktigt att utreda begreppet och dess innebörd i olika 

syften och sammanhang.  

För att göra demokratin möjlig krävs att det finns en värdegrund i samhället som gör demokratin 

trovärdig. Om demokratin ska kunna bevaras måste vi komma överens om ett moraliskt utgångs-

läge som ska grunda sig i alla människors lika värde. Demokratin ska utgå från och acceptera alla 

människors olikheter och alla ska få vara sig själva. Människors olikheter kan ses som en tillgång 

då det är de som kan bidra till att leda demokratin framåt. Det förutsätter att våra skillnader han-

teras med ett öppet och fredligt förhållningssätt (SOU: 2000:1, s. 18) och det innebär att vi måste 

ta hänsyn till det moraliska utgångsläget som gemensamt tagits fram. Med detta menas de grund-

läggande värden som nedan nämns som demokratiska: 

- Aktning och respekt för varje människas egenvärde 

- Människolivets okränkbarhet 

- Individens frihet och integritet  

- Jämställdhet mellan kvinnor och män 

- Solidaritet med svaga och utsatta  

(Orlenius, 2001, s. 28) 

Dessa grundläggande värden har skolan som uppdrag att föra vidare till eleverna så att de fostras 

och förbereds för ett liv som ansvarstagande medborgare i samhället (Skolverket, 2011b, s. 9). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur demokratiska värden behandlas i samhällskun-

skapsundervisningen i skolan. Studien bygger på vad forskning visar kring ämnet och dess olika 

perspektiv för att föra den demokratiska andan vidare. Frågeställningarna är följande: 

 Hur arbetar samhällskunskapslärare för att fostra elever i årskurs 4–6 till att bli demokra-

tiska medborgare?  

 På vilka sätt lyfts ett demokratiskt förhållningssätt fram som en betydelsefull del av sam-

hällskunskapsundervisningen? 

 

3 Bakgrund 

Detta kapitel lyfter vad Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] samt 

kommentarmaterialet för samhällskunskap framför om skolans värdegrund och demokratiska 

processer. Vidare lyfts även Barnkonventionen och Skollagen i kapitlet och slutligen utreds de-

mokratibegreppet, demokratiuppdraget, samt deliberativ demokrati och deltagardemokrati.  

 

3.1 Läroplan och kommentarmaterial för ämnet samhällskunskap  

I följande avsnitt redogörs för demokratiska värden utifrån läroplanen och kommentarmaterialet 

för samhällskunskapsämnet då all undervisning ska utgå från dessa. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 

och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokra-

tiskt samhälle. (Skolverket, 2011b, s. 207) 

Stycket ovan är taget från kursplanens syftesdel och för att tydliggöra detta finner vi i kommentar-

material till kursplanen i samhällskunskap att alla dessa värden och principer är de som kan kopplas 

ihop med demokratibegreppet (se 3.2). De detaljeras dock inte i kursplanen eftersom demokra-

tiska värden kan beskrivas och definieras på oerhört många sätt och risken finns då att man skulle 

missa någon definition. Eleverna behöver möta de demokratiska arbetssätten så att de dels får 

förståelse för vad de innebär, dels för att utveckla sin demokratiska identitetsanda. Genom erfa-

renhet och förtrogenhet med demokratiska arbetssätt kommer eleverna göras uppmärksamma 
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när de i framtiden kan komma att mötas av principer som inte stödjer demokrati. Att arbeta på 

ett demokratiskt sätt innebär att alla elever har rätt att komma till tals och att det råder samverkan 

i klassrummet, samt att alla beslut som tas ska vara gemensamt framställda. Ingen elev ska tvingas 

att yttra sina åsikter mot sin önskan. Genom att tillämpa detta arbetssätt i klassrummet möjliggörs 

att eleverna ges den demokratiska fostran som förespråkas i styrdokumenten och som är nöd-

vändig för deras framtida liv i samhället (Skolverket, 2011a, s. 10). 

Första kapitlet i Lgr 11 handlar om skolans värdegrund och uppdrag, som är ett mycket viktigt 

underlag för möjligheten att utforma ett demokratiskt skolväsende. Här framgår det klart och 

tydligt att skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Det svenska samhället bygger på mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar och detta ska skolan föra vidare till ele-

verna genom en icke- konfessionell undervisning1. Skolan ska förmedla rätten till frihet och in-

tegritet, jämställdhet, solidaritet samt alla människors lika värde. I skolan ska eleverna fostras till 

individer som besitter förmåga för rättskänsla, tolerans, ansvarstagande och generositet. Eleverna 

ska genom skolan utveckla medmänskliga förmågor och all diskriminering eller kränkande be-

handling ska motverkas. Skolan ska uppmuntra varje elevs rätt till egna åsikter och all undervis-

ning ska ske inom demokratiska arbetsformer. Eleverna ska förberedas för att aktivt delta och 

verka i samhället samt ta ansvar för sitt eget handlande och förutse konsekvenser. Samhället för-

ändras ständigt och eleverna behöver få kunskap om hur de ska bemöta detta. Skolan ska vara en 

trygghet för eleverna där de ska få möjlighet att utvecklas som individer, både emotionellt och 

kunskapsmässigt (Skolverket, 2011b, s. 7–11).  

I övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11, som utgör kapitel två, finner vi målen med skolans ar-

bete och det vi vill att eleverna ska ta med sig från grundskolan samt riktlinjer att följa för att 

lyckas med detta. Eleverna förväntas gå ut grundskolan med kunskaper om mänskliga rättigheter, 

demokratiska värden samt personliga erfarenheter. De förväntas ha utvecklat empati och med-

mänsklighet och förmågan att visa respekt för andra människor. Eleverna ska ges kunskap om 

lagar, normer, demokratiska principer och de förväntas kunna använda dessa förmågor för att 

arbeta med demokratiska former, så de kan föra demokratin vidare (Skolverket, 2011b, s. 12–15). 

 

 

 

                                                           
1 Att skolan ska vara icke-konfessionell innebär att det inte ska finnas några religiösa inslag i undervisning-
en (Skolverket, u.å.). Lärare får inte påverka elever till en specifik åsikt. 
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3.2 Demokratibegreppet 

I föreliggande avsnitt utreds det mångtydiga demokratibegreppet och i SOU (2000: 1, s. 19) fin-

ner vi att ”det viktigaste ordet i demokrati stavas varken ”jag” eller ”du” utan ”vi”. 

Persson (2010, s. 27) menar att begreppet demokrati är dynamiskt och svårdefinierat samt går det 

att förstå på olika sätt, men ofta görs det i positiv mening. Dels spelar det roll vem som talar om 

det, dels när det talas om samt är det förändringsbart med tiden då samhället är under ständig 

utveckling. Enligt Bronäs (2000, s. 9) är demokrati ett begrepp som vanligen används inom poli-

tiken. Dock talas inte om innebörden i lika stor omfattning, då den ofta kan tas för givet. De sta-

ter som anser sig vara demokratiska räknar med att varje medborgare tillämpar ett demokratiskt 

förhållningssätt och demokratiska värderingar utifrån sin egen uppfattning av begreppet. Då be-

greppet har så många olika tolkningar gör detta att många stater kan anse sig demokratiska, fastän 

dess statsskick kan variera stort. Varje stat behöver däremot ha en officiell tolkning och det är 

skolans uppgift att förmedla den så att den nya generationen lyckas föra demokratin vidare.  

För att bestämma vilka demokratiska värden som ska gälla för det samhälle vi lever i måste dess 

medborgare gemensamt komma fram till vilka värden som ska anses vara normativa. Dewey 

(1916/2009, s. 124) menar då att detta ska uppnås på ett rättvist sätt där alla får komma till tals 

och att det även måste finnas ett stort antal gemensamma erfarenheter och förpliktelser att utgå 

ifrån. Larsson (2004) tolkar i sin licentiatuppsats Demokratiska dimensioner i skolans samhällundervis-

ning mycket av John Deweys teorier, exempelvis att en demokratisk medborgare kan beskrivas 

som någon med kunskaper att kunna uppträda som en sådan (Larsson, 2004, s. 20). Enligt Bro-

näs (2003, s. 190) kräver ett demokratiskt samhälle utbildade medborgare, vilket Dewey 

(1916/2009, s. 127) även förespråkar och han menar att det måste finnas engagemang och in-

tresse hos människor och detta kan utvecklas genom utbildning. 

I ett försök att utreda vad som utmärker ett demokratiskt samhälle och vilka värden som ingår, 

talar Persson (2010, s. 28) med referens till Lundquist (2001) om två uppdelningar av värden som 

bör tillämpas av samtliga medborgare. Den första uppdelningen är substansvärden som innefattar 

jämnlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet. Dessa är grundläggande moralvärden som inom skolans 

värld talas om som värdegrunden. Den andra uppdelningen består av processvärdena öppenhet, 

ömsesidighet, diskussion och ansvar som är idealiska för ett fungerande demokratiskt samhälle. 

Samhället formas via relationer människor emellan och Dewey (1916/2009, s. 127) anser att de-

mokrati inte endast är en styrelseform, utan innebär också en sammanslutning mellan individers 

gemensamma erfarenheter. Demokrati måste innehålla rättvisa och den gestaltas genom att till-
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lämpa de grundläggande moralvärdena. Habermas (1995, s. 84–85) konstaterar att moraliska frå-

gor också är en fråga om rättvisa. I en lagstiftande politik är den fråga som har prioritet hur ett 

intresse kan regleras i allas gemensamma intresse. Moral och mänskliga handlingar går hand i 

hand vilket innebär att alla konflikter mellan hur vi tänker och hur vi handlar även reflekteras i 

den moraliska teorin. Dewey (1916/2009, s. 401) menar att det är allmänt känt att personlighets-

utveckling är det främsta målet inom undervisning och utbildning. Vi måste därför vara försiktiga 

med synen på de relationer mellan intelligens och karaktär som försvårar förverkligandet av detta 

mål samt måste vi fråga oss vilka villkor som förutsätter att målet uppnås.  

 

3.3 Demokratiuppdraget  

Alla som verkar i skolan har ett uppdrag att aktivt främja demokratin. I följande avsnitt utreds 

demokratiuppdraget närmre. 

Alla lärare bör ställa Barnkonventionen och Skollagen i relation till sitt arbete. Barnkonventionen 

finns till för barnets bästa och det bör ligga i alla lärares intresse att vårt samhälles barn har det 

bra. Konventionen innefattar 54 artiklar, där artiklarna 2, 3, 6 och 12 utgör en grundläggande och 

allmän, principiell karaktär. Artikel 2 handlar om barns rätt att inte diskrimineras, artikel 3 ger 

vägledning om vad som är för barnets bästa, artikel 6 innefattar barns rätt till liv och utveckling 

och sist berör artikel 12 barns rätt att säga sin mening och få den respekterad. Varje konventions-

stat ska säkerhetsställa dessa principer och se till att alla barn skyddas, ges respekt och hänsyn till 

vad som är för deras bästa (Edlundh, 2009, s. 47–52).  

Skollagen innehåller bestämmelser om hur skolan ska utformas samt vilka krav som finns på 

kommunerna.  I första kapitlet Skollagen 5 §, finner vi att: 

Utbildningen ska utformas i överrensstämmelser med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individers frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt soldaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 

utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla formar av kränkande 

behandling. (SFS 2010:800, 5 §)    

Undervisning kring demokratiska värden kan många gånger vara komplicerad då mycket känslor 

kan väckas i samband med den. Alla elever kommer till skolan med olika uppfattningar om vad 

demokratiska värden innebär, alla människor är unika, har olika erfarenheter och kommer från 

olika bakgrund. Att fastslå exakta definitioner av dessa värden kan ses som nästintill omöjligt 
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eftersom det inte finns några direkt rätta eller felaktiga svar. Våra elever behöver förstå hur dessa 

värden kan tillämpas i praktiken, det räcker inte att endast förstå vilka de är. Lärare har uppdraget 

att ge eleverna möjlighet att utveckla kompentenser att handla etiskt då det inte är tillräckligt att 

endast fundera över vad det innebär att vara en god demokratisk medborgare (Franck, 2013, s. 

106–107). Undervisningen ska förbereda eleverna för livet i ett demokratiskt samhälle som goda 

medmänniskor. Det kräver att undervisningen grundar sig på demokratiska värden, att eleverna 

utvecklar ett kritiskt förhållningsätt samt nyfikenhet och intresse för samhället och dess utveckl-

ing. Kunskap är föränderlig och den mest avancerade kunskapsformen är den som kopplas till ett 

kritiskt förhållningsätt. Eleverna behöver då vara mottagliga för att förändra sina uppfattningar, 

då de på detta sätt utvecklar sitt vetande (Fibæk Laursen, 2005, s. 62).  

För att kunna tillämpa de grundläggande demokratiska värden som finns i ett demokratiskt sam-

hälle förutsätts av dess medborgare att de förstår innebörden av de grundläggande värdena, ef-

tersom att det är allas ansvar att handla med syftet att skydda och främja den sociala gemenskap-

en. Diskuteras bör hur dessa värden kan tillämpas praktiskt enligt SOU (2000:1, s. 19), som också 

nämner medborgardygder2 , eller karaktärsegenskaper. Dessa egenskaper sägs antingen vara med-

födda eller sådana som kan utvecklas. Mod, kärlek och rättrådighet är exempel på dessa dygder 

och i Larsson (2004, s. 40–41) finner vi att människan blir dygdig genom handling. Att bli dygdig 

är dock en vanehandling, genom handling utvecklas erfarenhet och kunskap och därav blir män-

niskan kapabel att handla med klokhet. Det finns ingen given lista med vilka specifika dygder som 

finns eftersom de alla är sammankopplade med varandra, däremot nämns ändå fyra medborgar-

dygder som är klokhet, måttfullhet, mod och rättrådighet. Det är inte heller givet vilken specifik 

dygd som kan utvecklas i en viss situation eftersom miljön och den sociala gemenskapen är avgö-

rande för vilken dygd som kan utvecklas. De dygder vi utvecklar kan även föra andra dygder med 

sig, som i sin tur kräver moraliska vanor. Samhällskunskapsämnet har en stor betydelse för ele-

verna om de ska ha möjlighet att utveckla demokratiska dygder. I samhällskunskapsämnet ges 

våra elever möjlighet att formas genom samtal och tankar i klassrummet. 

 

3.4 Demokratimodeller 

Det finns olika sätt att se på demokrati. Följaktligen beskrivs demokratimodellerna deliberativ 

demokrati och deltagardemokrati. 

John Dewey lyfter vikten av kommunikation och erfarenhet: 

                                                           
2 ”Dygd: inom moralfilosofin ett beundransvärt eller moraliskt gott karaktärsdrag” (Nationalencyklopedin, 
u.å.e). 
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Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad erfarenhet. Man får del av 

vad andra har tänkt, och påverkas på ett eller annat sätt, av detta. Inte heller den man kommunice-

rar med förblir opåverkad. (Dewey, 1916/2009, s. 39) 

En demokratimodell som har växt fram under 1900-talet är den deliberativa demokratin3 (Carls-

son & Nilholm, 2004, s. 86–87). Denna ska ses som ett typiskt beteendemönster som vilar på 

sociala relationer av rättvist reglerade förhandlingsprocesser och olika former av argumentation, 

bland annat realistiska och moraliska samtal som bygger på olika villkor för kommunikation (Ha-

bermas, 1995, s 85–86). Huvudsakligen hanteras frågor med olika uppfattningar och genom sam-

tal fattas gemensamma beslut för allas bästa. Besluten tas först efter dessa samtal och argumentat-

ioner där det bästa argumentet blir det som utgör demokratins giltighet. I deliberativ demokrati är 

deltagandet av stor vikt men det deliberativa beslutsförloppet får en mer väsentlig vikt då gemen-

skapen är det som krävs för att utveckla ömsesidighet (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 86–87). Den 

deliberativa demokratin framställs inte alltid som fördelaktig, det har riktats kritik mot den ef-

tersom en sådan typ av demokrati kan upplevas som ett svårt ideal att leva upp till. Detta på 

grund av att individens intresse kan ta över, istället för att fokus läggs på det gemensamma sam-

hället (Larsson, 2007, s. 129). Carlsson och Nilholm (2004, s. 86–87) nämner även den så kallade 

deltagardemokratin4. Denna modell liknar den deliberativa dock står här ett aktivt deltagande i 

centrum. Alla berörda av de politiska besluten som tas ska ges möjlighet att vara med och på-

verka. I deltagardemokratin möjliggörs medborgarnas makt, istället för att en expert på området 

ska bestämma. Dock kräver det ett öppet informationssystem och vidare leder detta till att män-

niskor får möjlighet att engageras, utveckla politisk medvetenhet samt få förståelse för påverkan 

av samhället. I deltagardemokrati är allas bästa och det gemensamma ansvaret det väsentliga. 

Skolan kan ses som en möteplats där eleverna får möjlighet att möta demokrati ur ett samhälls-

perspektiv som inte alltid finns i hemmet. Där sätts även det gemensamma på prov och att kunna 

leva tillsammans får en betydelsefull roll. För att kunna fostra framtida medborgare i skolan kan 

individernas olikheter och problem ses som fördelaktiga. Detta kan ske genom deliberativa samtal 

där läraren iscensätter samtalsdiskussioner, både offentliga och vardagliga problem som eleverna 

diskuterar. Samtalet framstår som en mycket kreativ bearbetning där eleverna får leva sig in i 

andra människors perspektiv. Processen sker endast mellan de personer som deltar och för att 

det ska vara så givande som möjligt är det bra om alla i samtalet har erfarenheter av olika sorters 

                                                           
3 ”Form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran. Olika åsikter 
får komma till uttryck i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrå-
gasätts” (Nationalencyklopedin, u.å.c.). 
4 ”Deltagardemokrati betonar möjligheten för enskilda människor eller grupper av människor att agera för 
sina egna intressen” (Gerevall, 2003, s. 43). 
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problem. Deliberativa samtal behöver inte endast ses som något att lösa utan det kan också ses 

som ett mål i sig själv (Larsson, 2007, s. 125–127) där eleverna får möjlighet att utveckla en för-

ståelse för andra människor och andras åsikter (Skolverket, 2011c, s. 45). Dock kan deliberativa 

samtal ses som ett problem där vissa elever pratar väldigt mycket medan andra väljer att förbli 

tysta. Det är därför av stor vikt hur lärare väljer att behandla dessa samtal och diskussioner i 

klassrummet (Larsson, 2007, s. 129). Oberoende av vilken demokratimodell vi väljer att förhålla 

oss till är det rimligt med en stabil fördelning av de betydelsefulla grundpelarna, som är ledarskap, 

ansvar, handlingskraft och involverade medborgare, så att demokratin kan fungera så bra som 

möjligt i samhället (Carlsson & Nilholm, s. 2004, s. 91). 

 

4 Metod 

Denna kvalitativa studie bygger på forskning kring andras erfarenheter, synsätt och resultat och 

därför har informationssökning varit betydelsefull för oss. Det finns mycket publicerat om vad en 

kvalitativ metod innebär, vilken även är svår att definiera. Detta på grund av att det är tolknings-

bart, men att använda sig av en kvalitativ metod kan ses som att förstå den sociala verkligheten 

med hjälp av andras erfarenheter och tolkning av data. Detta görs genom att fokus ligger på 

”ord” istället för på ”siffror” (Bryman, 2011, s. 340–342). I kapitlet redogörs valda metoder för 

studien samt avgränsningar av dessa.  

 

4.1 Metodval 

Det har legat i vårt intresse att finna ett stort urval av material av olika publikationstyper, exem-

pelvis böcker, licentiatuppsatser, avhandlingar, tidskrifter, rapporter och artiklar. Vi ville hitta 

källor från olika årtal för att få ett brett perspektiv på området samt ville vi ha källor främst med 

ett svenskt perspektiv men även några internationella. Detta för att upptäcka om området be-

handlas på liknande sätt internationellt och det har vi lyckats med då vi funnit material som be-

handlar ämnesområdet. För att få ett så stort urval av vetenskapliga artiklar som möjligt har vi 

använt oss av olika databaser. En av dessa är SwePub som publicerar avhandlingar och artiklar 

från svenska lärosäten. Likaså databasen Education Resource Information Center [ERIC] som innehål-

ler bland annat böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar inom pedagogik har varit använd-

bar, där har vi också gjort thesurus på sökningen democratic values. Ytterligare en söktjänst som 

varit givande för denna studie är Google Scholar som är begränsad till Google och som publice-
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rar internationella och vetenskapliga rapporter och artiklar. Vi har använt oss av kedjesökning för 

att få fram användbart material, att kedjesöka innebär att leta i exempelvis avhandlingars referens-

listor för att inspireras till ytterligare material, dessa har vi sedan sökt efter i högskolekatalogen 

Primo. Vi har också kunnat dra fördel av en rapport av Johansson Harrie (2011), som gjort en 

inventering av den forskning som idag finns inom de samhällsorienterade ämnena. De främsta 

sökorden som vi har använt är: samhäll* didaktik*, deliberativ demokrati, demokrat* och värd*, demo-

krat* och undervis*, samhällskunskap* och grundskola*, värd* och pedagog*, att undervisa om demokratiska 

värden. I databasen ERIC sökte vi på: teaching democratic values in elementary school och teaching democratic 

values in social science elementary school.  

 

4.2 Urval och analys 

Ämnesområdet som behandlar vår studie är mycket brett, vi har därför varit tvungna att avgränsa 

urvalet på grund av att vi har fått många träffar. Då vi har gjort våra urval har vi granskat titlar, 

årtal samt om materialet är vetenskapligt eller refereegranskat. Efter att vi gjort kedjesökningar 

har vi upptäckt gemensamma författare och detta har gjort att vi velat hitta ytterligare material av 

dessa författare. När det har visat sig att författaren är någon vi känt igen har det gjort oss intres-

serade att undersöka materialet vidare. Gällande de internationella verken har vi försökt säker-

hetsställa oss om att de inte fokuserar för mycket på styrdokument eftersom att de inte är rele-

vanta för oss. Ett annat urval som gjorts är att försökt finna mestadels material som behandlar 

årskurs 4–6 då det är mest intressant för studien. Vi har valt att tematisera vårt arbete med olika 

underrubriker för att få en så bra struktur och överskådlighet som möjligt. Rubrikerna för resul-

tatdelen är följande: eleverna och identiteten, lärarens roll och perspektiv samt undervisning i ett komplext 

ämne. Under lärarens roll och perspektiv har vi valt att komplettera med ytterligare ett avsnitt. Detta 

lyder bedömning som en del av undervisningen. Materialet som har varit relevant för oss att använda är 

sex doktorsavhandlingar, två licentiatuppsatser, sju böcker, fyra vetenskapliga artiklar samt en 

forskningsrapport. Dessa presenteras i tabellen nedan. 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

 

Bernmark -

Ottosson, A. 

 

2005 Doktorsavhandling Demokratins stöttpelare: En 

studie av lärarstudenters de-

mokratiuppfattningar   
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Bernmark - Ottos-

son, A.  

2009 Bokkapitel Samhällskunskapslärare 

Broman, A.  2009 Doktorsavhandling  Att göra en demokrat? Demo-

kratisk socialisation i den 

svenska gymnasieskolan 

Ekendahl, I., Noha-

gen, L. & Sandahl, 

J. 

2015 Bok Undervisa i samhällskunskap- 

en ämnesdidaktisk introdukt-

ion 

Gerevall, P.  2003 Vetenskaplig artikel Bedömning av demokratisk 

kompetens - en pedagogisk 

utmaning 

Gustavsson, P.  2014 Bokkapitel “Samhällskunskapsämnets 

kris” 

Henriksson Pers-

son, A., & Olsson, 

M.  

2016 Bokkapitel Att göra demokrati i sam-

hällskunskapsämnet på mellan-

stadiet 

Holmes, E 

 

1991 Vetenskaplig artikel  Democracy in Elementary 

School Classes 

Johansson, J., Bro-

gren, A., & Petäjä, 

U.  

2011 Forskningsrapport Gymnasielärares syn på demo-

krati, kunskap och värderingar 

och hur denna påverkar 

undervisningen i demokrati- 

och värdegrundsfrågor 

Jonasson Ring, E.  2015 Licentiatuppsats  Samhällskunskap i ett föränd-

ligt samhälle: Medborgarkom-

petenser och didaktiska utma-

ningar 

Kristiansson, M.  2014 Doktorsavhandling  Samhällskunskapsämnet och 

dess ämnesmarkörer på 

svenskt mellan-stadium – ett 

osynligt eget ämne som bistår 

andra ämnen 

Odenstad, C.  2014 Bokkapitel Ämnes-didaktik för SO- äm-

nena 
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NCSS.  1989 Vetenskaplig artikel Social Studies for Early Child-

hood and Elementary School 

Children - Preparing for the 

21st Century NCSS Task 

Force 

Samanci, O.  2010 Vetenskaplig artikel  Democracy education in ele-

mentary schools 

Sandahl, J.  

 

2011 Doktorsavhandling Att ta sig an världen 

Sandahl, J.  2015 Doktorsavhandling Medborgarbildning i gymna-

siet: Ämneskunnande och 

medborgarbildning i gymnasie-

skolans samhälls-och historie-

undervisning 

Thornberg, R.  2006 Bok Det sociala livet i skolan-

socialpsykologi för lärare 

Tväråna, M.  

 

 

 

2014 Doktorsavhandling Rikare resonemang om rätt-

visa: Vad kan kvalificera delta-

gande i samhällskunkspasprak-

tiken? 

Zackari, G. & Mo-

digh, F.  

 

2000 Bok Värdegrundsboken: om samtal 

för demokrati i skolan 

Öberg, J.  

 

2016 Licentiatuppsats  Samhällskunskapens dimens-

ioner- tio lärare ramar in sitt 

ämne 

 

 

4.3 Utvärdering av material 

Vi har funnit mycket material som fokuserar på gymnasieskolan vilket vi anser är både positivt 

och negativt. Positivt i den mån att vårt område kan beröra en stor åldersgrupp och negativt för 

att vi nu kan konstatera att det behöver forskas mer inom vårt valda område, speciellt i årskurser-

na 4–6. Den del av vårt område som berör hur undervisningen verkligen ser ut samt lärares syn 
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på demokratiska värden och samhällskunskapsundervisningen är mindre beforskad. Forskningen 

som är aktuell för vårt område handlar mestadels om vad demokrati är och vad demokratiska 

värderingar innebär. Överlag har det material vi funnit varit bra och relevant för vår studie, dock 

har vi funnit att det är mer centralt att undervisningen fokuserar på kunskapsaspekten och 

mindre på fostransaspekten. 

 

5 Resultat 

Föreliggande kapitel bygger på vad forskning visar om hur demokratiska värden behandlas i sam-

hällskunskapsämnet. Här utreds även på vilka sätt det demokratiska förhållningssättet lyfts i 

undervisningen som en betydelsefull del, samt vilken påverkan det har för elevernas identitetsut-

vecklande. Avsnitten visar tillika utifrån tidigare forskning hur olika lärare ser på undervisningen 

och sin roll som samhällskunskapslärare, i ett ämne som är brett och många gånger komplext. 

 

5. 1 Eleverna och identiteterna 

I en kommunikativ skoldemokrati som bygger på samtalet, räcker det inte med formella 

strukturer för inflytande eller att lära om demokrati som system. Det handlar för skolans del 

om att på djupet konfrontera och pröva eleverna med sina värderingar och föreställningar i 

demokratiska former. Det handlar om att levandegöra demokrati och att arbeta i demokra-

tiska arbetsformer. Värdegrunden handlar om att göra kunskap till insikt och därmed känsla. 

(Zackari & Modigh, 2000, s. 41) 

Samtalet är det viktigaste demokratiska redskapet i skolan men det förutsätter goda sociala relat-

ioner och att skolan fungerar som en social mötesplats. Demokratiska samtal handlar om rätten 

att tala och bli hörd men även att lyssna, vara öppen för diskussioner samt ta till sig vad andra 

uttrycker. Dessa förmågor utgör grunden för samtal och kommunikation. Detta menar Zackari 

och Modigh (2000, s. 27). Vidare framgår det av Samanci (2010, s. 32) att något av det mest vä-

sentliga med demokratin är att visa respekt för olika åsikter. Således är det betydelsefullt att lära-

ren betonar vikten och behovet av att visa respekt för olika livsstilar och synvinklar i mellanårens 

undervisning. Eleverna behöver ges möjlighet att uttrycka sina idéer fritt och de bör ses utifrån 

omgivningen de lever i. Genom att väcka medvetenhet hos eleverna om deras omgivning ökar 
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sannolikt deras känsla för demokratiska värden, direkt5 eller indirekt6 och gentemot både ett nat-

ionellt och ett internationellt perspektiv. Detta är centralt för att lägga grunden till ett framtida 

demokratiskt samhälle. 

Människans identitet påverkas och förändras beroende på situation och sammanhang. Därför går 

det inte att fastställa vad en person tycker eller känner om ett fenomen, genom att yttra sina åsik-

ter och tankar i tal. Elevernas yttrande om ett fenomen förändras beroende på kontexten, det kan 

till exempel handla om vilka frågor som ställs. Beroende på innehållet i frågor kan det både för-

svåra och underlätta för eleverna att yttra sig samt att individer beskriver fenomen olika eftersom 

att deras förutsättningar och erfarenheter är avgörande (Tväråna, 2014, s. 41). 

Samanci (2010, s. 30–31) anser att vikten av demokrati och demokratiska värderingar i ett sam-

hälle står nära i relation till dess undervisningssystem, då ett demokratiskt samhälle endast kan 

åstadkommas genom ett demokratiskt sådant. Den demokratiska undervisningen är central för 

eleverna i årskurs 4–6 eftersom att de där får möta mycket som skiljer sig från den vardagsmiljö 

de annars är vana vid, så som hemmet eller umgänget med vänner. I dessa årskurser får eleverna 

möta regler, krav, sociala relationer samt utifrån sina personliga drag utveckla och forma sig själva 

som individer. Här får de även möta vänskap, tolerans, kärlek, respekt, deltagande och ledarskap. 

Detta ger eleverna erfarenhet och kunskap som kan komma att hjälpa dem att socialisera sig och 

förberedas inför deras sociala liv utanför skolan. För att eleverna ska kunna uppnå de färdighet-

erna som krävs för att bli goda samhällsmedborgare bör undervisningen således behandla demo-

krati, mänskliga rättigheter, fred samt samhället och dess medmänniskor. Vidare kräver det då att 

läraren själv uppträder som en demokratisk medborgare om denne förväntar sig att eleverna ska 

utveckla sådana kvaliteter.  

De lärare som utformar en klassrumsmiljö där demokratin är central och som uppmanar eleverna 

att vara delaktiga i beslutstaganden är också de som kan motivera dem att själva utveckla den 

demokratiska identitetsandan. Läraren bör snarare utforma undervisning på ett sådant sätt än att 

låta eleverna bli bestraffade respektive belönade för prestationer och uppförande. Då samhälls-

kunskapsläraren har det viktiga uppdraget att fostra elever till framtida demokratiska medborgare 

som aktivt deltar i samhällsfrågor samt främjar demokratin och genom ett sådant arbetssätt ges 

eleverna möjlighet att lära och upptäcka mer om sig själva och sin identitet. Detta har även visat 

                                                           
5 ”Direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i en-
skilda sakfrågor” (Nationalencyklopedin, u.å.d). 
6 ”Indirekt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning utser representanter, t.ex. 
en parlamentarisk församling eller en elektorförsamling, som fattar beslut å väljarnas vägnar” (Nationalen-
cyklopedin, u. å. f). 
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sig vara mycket effektivt för årskurs 4–6 (Samanci, 2010, s. 30–31). Enligt Henriksson Persson 

och Olson (2016, s. 140) kan demokratiska arbetssätt i undervisningen också bidra till att eleverna 

utvecklar förmågan att känna igen och ifrågasätta ickedemokratiska arbetssätt och processer.  

Skolan ska föra vidare lärdomar, förhållningssätt och färdigheter till eleverna och samhället har 

stora förhoppningar på att skolan kan leva upp till detta. Skolan ska ses som en del av elevernas 

bildningsprocess där de får lämpliga kunskaper som de sedan kan tillämpa som medborgare i 

samhället. Dessa kunskaper är inte endast användbara för individen utan också för samhället. Det 

är viktigt som samhällskunskapslärare att noga begrunda sin undervisning eftersom den kommer 

att påverka elevernas bildning7. Detta menar Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015, s. 46–47) 

med referens till Liedman (1997) som beskriver tre olika dominerande bildningsideal i undervis-

ningen beroende på syftet. Dessa är humanistisk bildning, demokratisk bildning och ekonomisk 

bildning, där den förstnämnda används för att eleverna ska utvecklas till självständiga medborgare 

i samhället. Demokratisk bildning innebär däremot att eleverna får kunskap om kritiskt politiskt 

handlande och får lära sig reflektera över sitt eget ställningstagande. Ekonomisk bildning, handlar 

istället om att eleverna får möjlighet att bli förberedda inför yrkeslivet och lära sig att samarbeta 

med andra samt få kunskap om rättigheter.  

Världen och samhället utvecklas ständigt och våra elever möts dagligen av nya intryck. De möter 

människor med olika erfarenhet, kultur och socioekonomisk bakgrund. De möts av nyheter om 

krig, politik och allt som rör samhället. För att kunna vara med och förstå världen och lära sig om 

rätt och fel samt att leva med ett demokratiskt förhållningssätt, behöver de då ges möjligheter att 

möta och behandla demokratiska värden i skolan. Att behandla demokratiska värden i mellanåren 

är avgörande för att lyckas fostra ansvarsfulla medborgare som för vidare demokratin. Såvida 

eleverna inte tillägnar sig grundläggande färdigheter inom samhällskunskapen i dessa årkurser är 

det heller inte sannolikt att deras lärare i högre årskurser lyckas förbereda dem för samhällslivet. 

Våra elever står inför många val i livet och förmågan att göra personliga och sociala produktiva 

val kräver de färdigheter, förmågor och attityder som i samhällskunskapsämnet blir presenterade 

under skolans tidiga år. Detta framgår av NCSS. Social Studies for Early Childhood and Elementary 

School Children – Preparing for the 21st Century (NCSS, 1989, s. 15–16).  

Dagens samhälle kräver engagerade medborgare som deltar demokratiskt och för att kunna göra 

det behöver de vara bildade. Detta krävs så att medborgare kan ta ställning till olika val och kom-

                                                           
7 Bildning är inte detsamma som utbildning, utan det handlar om att förstå sig själv och världen där indi-
viden kan använda sina lärdomar i samhället (Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015, s. 46). Goda allmänna 
kunskaper på många områden, särskilt humanistiska (Nationalencyklopedin, u.å.b). 
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plexa samhällsproblem, både lokalt och globalt. Individen existerar i samhället tillsammans med 

andra människor och då krävs det gemensamma beslutstaganden. En viktig kompetens som 

medborgare i samhället är förmågan att kunna se saker från olika håll och perspektiv. Genom att 

kunna se saker från olika perspektiv får individen kunskap om sig själv. Det innebär att skolan 

inte endast ska behandla faktakunskaper utan då även förmedla att det går att se saker ur olika 

perspektiv, vilket kan möjliggöras genom samtal. Centralt är att individen finner sina egna demo-

kratiska värderingar eftersom dessa kan stödja upp handlandet. Eleverna måste få lära sig att 

tänka själva och ta egna beslut i skolan, så de kan utvecklas till autonoma8 samhällsmedborgare. 

Det är då väsentligt att läraren är en förebild för eleverna och visar hur ett självständigt förhåll-

ningssätt kan se ut. Läraren bör också se till att eleverna får hjälp med att reflektera över sitt inre 

jag, vilket sker genom agerande i skolan (Jonasson Ring, 2015, s. 27–32).  

Samhällskunskapen behandlar politik, ekonomi, kultur, samt historiska och framtida perspektiv 

på samhället. Detta framgår av NCSS (1989, s. 15–17) och vidare visar det sig att ämnet har ett 

flertal syften. Däribland att utveckla förståelse för omvärlden och delta effektivt i den samt ut-

veckla förståelse för andra människor och relationer dem emellan. Samhällskunskapen erbjuder 

också eleverna att utveckla färdigheter i att lösa problem, fatta beslut och utveckla förmågan att 

göra eftertänksamma beslutstaganden grundade i kloka värderingar. För att eleverna ska ha möj-

lighet att formas till goda medborgare behöver de också vara kapabla att reflektera kritiskt om 

komplexa samhälls- och världsproblem. Lärare måste anordna en undervisning och klassrums-

miljö som påbjuder diskussioner, kritiskt tänkande samt förmågan att ta beslut både enskilt och i 

grupp. Samhällskunskapen kan bidra till positivt tänkande om kunskap och lärande och utveckla 

frågande individer med vilja att öka sin förståelse för världen så att de kan bli förnuftiga, med-

mänskliga och deltagande medborgare. Vid planering av undervisningen är det väsentligt att ta 

hänsyn till att alla elever kommer från olika socioekonomisk- och kulturell bakgrund. De har olika 

syn på värderingar, de har olika erfarenheter och olika känslor om sig själva och om sina med-

människor. Samhällskunskapen är en väsentlig del av skolans mellanår för att erbjuda grundläg-

gande information om ett demokratiskt sätt att leva och verka, som kanske även är det mest an-

gelägna att behandla i mellanårens undervisning (NCSS, 1989, s. 15–17).  

I Sandahl (2015, s. 18–19) finner vi att det är omtalat huruvida samhällskunskapsämnet bidrar till 

att fostra eleverna till demokratiska medborgare och att den ofta har utgått från en förutbestämd 

uppfattning om vad ett demokratiskt förhållningsätt innebär. Undervisning om demokratiska 

värderingar ska bidra till att eleverna får förståelse för hur de blir en del av samhället och förbe-

                                                           
8
 Med autonom samhällsmedborgare menas en självständig individ (Nationalencyklopedin, u.å.a). 
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reda dem inför det kommande yrkeslivet. Undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att den 

bidrar till att eleverna får hjälp att forma sina liv och lär sig att bli självständiga. Detta blir dock 

svårt på grund av den förutbestämda uppfattningen om vad ett demokratiskt förhållningssätt 

innebär och vad som menas med demokratiska värderingar. Förutbestämda uppfattningar kan 

resultera i att samhällskunskapsundervisningen blir ett misslyckande eftersom elevernas tolkning-

ar blir mindre viktiga om dessa finns. Undervisningen blir komplex och garanterar inte alltid att 

eleverna utifrån sina relationer till omvärlden blir mottagliga för dessa förutbestämda uppfatt-

ningar om hur en demokratisk samhällsmedlem resonerar och handlar. 

Av NCSS (1989, s. 17–21) framgår att det kan vara kritiskt med att inte börja undervisningen 

kring demokratiska värden i tid. Eleverna i årskurs 4–6 är nämligen som mest mottagbara för 

värdeladdade frågor, oftast till och med innan läroplanerna avser att de ska behandlas. En viktig 

anledning till att börja den demokratiska undervisningen i samhällskunskapen i dessa tidiga års-

kurser är då för att den lägger en grund inför fortsatt undervisning och för att eleverna ska kunna 

utveckla en mognare förståelse. Lärare i samhällskunskapsämnet behöver därför vara pålästa och 

ständigt uppdaterade om samhället, dess förändringar samt vara medvetna om människors likhet-

er och olikheter. Samhällskunskapsämnet är högst väsentligt i skolans undervisning om våra barn 

och unga ska utvecklas till självständiga medborgare med viljan att delta och aktivt arbeta för att 

lösa komplexa samhällsproblem, som vår värld behöver. Det är minst lika viktigt att ge eleverna 

kunskaper om samhället som det är att lära dem läsa och skriva.   

 

5.2 Lärarens roll och perspektiv 

Enligt Sandahl (2011, s. 28–31) skiljer sig samhällskunskapsämnet från andra skolämnen och det 

har visat sig i studier att samhällskunskapslärare talar om ämnet på olika sätt. Ämnet består av två 

centrala uppdrag, vilka är kunskap och fostran, som kan ses som varandras motsatser. Det har 

visat sig att grundskollärare anser att båda uppdragen har betydelse för undervisningen och därför 

ska båda uppfyllas. Man har ifrågasatt att skilja på kunskap och fostran eftersom att skolämnets 

roll är att väva samman kunskaper med elevernas liv och då finns ingen stark gräns mellan kun-

skap och fostran. Ur ett fostransperspektiv ska eleverna utvecklas till goda medborgare med för-

måga att använda sina lärdomar i samhällslivet, som innefattar både faktakunskaper och egna 

resonemang. Det gör att kunskap och fostran är djupt sammankopplade.  

Delade meningar har förekommit mellan vad som ska fokuseras i undervisningen. Fokus har skif-

tat mellan medborgarfostran och faktakunskaper, men konstateras kan att endast faktakunskaper 
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är otillräckliga. Samhällskunskapslärare har höga krav på sig beträffande förtogenheter. Det räck-

er inte att ha goda ämneskunskaper, utan de måste även kunna hantera värderingar och normativa 

utgångspunkter i undervisningen (Johansson, Brogren och Petäjä, 2011, s. 10). För att utveckla 

samhällskunskapspraktiken är det fördelaktigt för aktiva lärare att föra utvecklade diskussioner 

om ämnet ska betraktas som faktaorienterande, värdeproducerande eller som utvecklande av kri-

tiskt tänkande samhällsdeltagare och vad som kan främja dess olika syften (Tväråna, 2014, s. 127). 

Sandahl (2011, s. 23) hävdar att kunskapen om vad samhällskunskapslärare undervisar om är bris-

tande, mer känt är vilka områden som är prioriterade, dock är även denna forskning otillräcklig då 

dess innebörd i praktiken saknas. Intresset för hur lärares arbete ser ut verkar inte ha något större 

omfång, istället står fokus på vilken lärarens kunskap är och på det pedagogiska eller allmändidak-

tiska. Den forskning som inom samhällskunskapen finns är splittrad, liksom ämnet i sig även 

verkar vara. Det ter sig även vara så att samhällskunskapslärare lägger mycket tid åt att utreda 

begrepp, vilket Samanci (2010, s. 30–31) menar är otillräckligt för elevernas utvecklande av ett 

demokratiskt förhållningssätt. Sandahl (2011, s. 26) fastslår att det centrala i ämnet kan skifta i 

praktiken och då mellan fostran- och kunskapsaspekten. Fastän båda klart framgår i styrdoku-

menten är enligt Kristiansson (2014, s. 219) den dominerande delen kunskapsaspekten. Det vill 

säga det som rör demokratiska beslutsfattanden och som ofta undervisas om under valtider.  

Av Broman (2009, s. 110–112) framgår det vad några olika samhällskunskapslärare uppfattar vara 

den viktigaste uppgiften i ämnet. Det har visat sig vara olika beroende på vem som har frågats. 

En del anser att kunskapsmålet är det viktigaste medan andra poängterar att skolans roll som 

fostrare är mer väsentligt. Att eleverna får möjlighet att ställa sig kritiska mot samhället anses 

också vara betydelsefullt och prioriteras i undervisningen av dessa lärare. Majoriteten av dem har 

uppfattningen att det är centralt att föra vidare de demokratiska värderingarna som finns samt 

överföra en demokratisk attityd till eleverna. Det har också visat sig att lärarna anser att det de-

mokratiska uppdraget framgår tydligt i styrdokumenten, speciellt i det övergripande målet att 

skolan ska föra vidare demokratiska värderingar. Däremot kan lärare tolka hur detta ska tillämpas 

på skilda sätt. Alla lärare på skolan har ett ansvar att genomföra det demokratiska uppdraget, trots 

detta uppfattas det som att hela ansvaret ligger på samhällskunskapsläraren. Några lärare tror att 

detta beror på att övriga lärare väljer att inte ta sitt ansvar medan andra anser att det hamnar som 

en naturlig del i samhällskunskapsämnet. Bernmark-Ottosson (2009, s. 42–44) nämner en sam-

hällskunskapslärare som anser att det är viktigt att eleverna får förståelse för att vi lever i ett sam-

hälle som påverkar oss, men också att individen kan påverka samhället. Vi lever i en globaliserad 
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tid och därför är det centralt att använda samhällsfrågor i undervisningen. Detta öppnar upp för 

elevernas åsikter och synpunkter och medför dialoger i klassrummet. 

Kristiansson (2014, s. 216–217) utgår i sin artikel från samhällskunskapslärares perspektiv och ger 

oss ett huvudmönster, nämligen att ämnet är ett osammanhängande sådant som undervisas tämli-

gen lite i. Frågor om demokrati har som tidigare nämnts ett visst övertag medan innehåll som 

värdegrundsfrågor, aktuella händelser, lag och rätt och ekonomi utgör ett mindre omfång av 

undervisningen samt är mer utspridda från varandra. Det framgår av lärarna att de yttre gränserna 

inom ämnet är oklara och att samhällskunskapsämnet framstår som ett eget och relativt osynligt 

ämne. Samhällskunskapsämnet talas om som ett stort och föränderligt nutidsämne som går in i 

andra ämnen och då krävs ständigt uppdaterade lärare. Kristiansson (2014, s. 219–222) konstate-

rar att detta breda ämne också bör bjuda in till större variation av innehåll mellan lärarna. Inne-

hållet är dock relativt likartat hos olika lärare samt är det även otydligt och osammanhängande. 

Ämnets övervägande del som handlar om demokrati och om beslutsprocesser eller principer för 

beslutsfattande, är vanligt att behandla inom den egna skolan genom klassråd, elevråd och lik-

nande. Förvisso talas det även om värdegrundfrågor, men inte i lika stor utsträckning. Dessa frå-

gor är vanligast att lyfta i samband med händelser som är oönskade eller efter att osämja uppstått. 

Värdegrundsfrågor anges som en av de större i samhällskunskapsämnet, fastän de inte tar denna 

plats och fastän de tycks vara osammanhängande. Även i Johansson, Brogren och Petäjä (2011, s. 

60) berörs att undervisningen kring värdefrågor oftast sker då problem uppstår i klassrummet.   

Sandahl (2011, s. 152–153) hävdar att flera lärare anser att kombinationen av kunskaps- och fost-

ransmålet är problematiskt. Dessa är viktiga aspekter och påverkar lärarna i deras val av innehåll, 

metod och bedömning. Det visar sig dock att de tycker att det är viktigt att eleverna ifrågasätter 

den svart-vita världen de lever i samt att de ställningstaganden eleverna har ges möjlighet att ny-

anseras och problematiseras. Detta är en viktig del att möta i demokratiuppdraget, dock menar 

lärarna att elevernas världsbild försvåras av alla teorier, perspektiv och vetenskaplighet i under-

visningen. Vidare kan det leda till att eleverna inte utvecklar det intresse och engagemang som var 

förhoppningen. Det kan ofta vara mindre komplicerat att ha åsikter om världen när den ses som 

svartvit och därför krävs möjligen ett visst svartvitt inslag i de frågor som diskuteras, för att nå 

det önskade engagemanget hos eleverna.  

Trots att kunskapsaspekten tycks dominera menar ändå Sandahl (2011, s. 151), med stöd från 

verksamma intervjuade samhällskunskapslärare, att det finns ett en vilja att få eleverna intresse-

rade av ämnet samt av samhället och dess påverkan på oss medborgare. Undervisningen måste 

för eleverna vara både relevant och intressant om de ska ha möjlighet att ta till sig ämnesinnehål-
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let, men även om de ska ha möjlighet att utvecklas till aktiva och delaktiga medborgare av sam-

hället. Undervisningen i samhällskunskap blir också en fråga om rättvisa eftersom den ska ge ele-

verna kunskaper som vidare behövs för att ta del av och kunna påverka samhället i demokratisk 

riktning och då även med hänsynstagande till allas olika förutsättningar. Att skapa intresse för 

ämnet är därmed en fråga om både fostran och kunskap. Sandahl (2011, s. 152) fortsätter vidare 

med att eleverna inte bara ska veta, utan också känna. Kunskaperna eleverna får i skolan ska de 

förhoppningsvis ta med sig ut i sina liv och använda med tolerans, vidsynthet, känslomässigt en-

gagemang, ödmjukhet och med det öppna sinnet att lära sig av andra. Det finns alltså intresse för 

fostransuppdraget och för att få eleverna intresserade av att engagera sig i samhällets demokra-

tiska utveckling, men åter betonas att det centrala i samhällskunskapsundervisningen varierar mel-

lan olika lärare. Detta framgår även av Öberg (2016, s. 204 ), att samhällskunskapslärares hand-

lingsutrymme och att ämnets bredd leder till att dessa lärare prioriterar vad som i undervisningen 

ska vara centralt. Det som i styrdokumenten anges är inte alltid vad som avspeglas i verkligheten.  

Vidare finner vi av Öberg (2016, s. 205) samt Gustavsson (2014, s. 279–280) att medborgarfost-

ran i samhällskunskapen har tonats ned i och med införande av den nuvarande läroplanen, Lgr 

11. Fostransuppdraget tar nu mer plats i läroplanens allmänna delar som dessutom gäller för all 

personal i skolan och det ämnesspecifika innehållet är nu mer centralt i samhällskunskapsämnet. 

Vi får dock inte glömma att fostransuppdraget ännu finns kvar i ämnets kursplan, dock menar 

Henriksson Persson och Olson (2016, s. 143) att den saknar någon tydlig definiton på innebör-

den av demokratiska värden och dess arbetsformer. Det blir då lärarens ansvar att utifrån profess-

ionell förtrogenhet med ämnet tolka och överföra detta i undervisningen. Vi kommer åter till 

lärares handlingsutrymme, även omtalat som friutrymme, det vill säga lärares möjlighet att välja ut 

både kunskapsinnehåll och undervisningsarrangemang (Henriksson Persson & Olson, 2016, s. 

143; Öberg, 2016, s. 202–203). Detta friutrymme gör att samhällskunskapslärare vanligtvis im-

proviserar vad som ska undervisas om. En orsak till detta är att kursplanens mål inte är formule-

rade tydligt nog. Samhällskunskapsläraren sägs vara en betydelsefull närbyråkrat, vilket innebär att 

samhällskunskapens innehåll styrs i första hand av den enskilde läraren, istället för av styrdoku-

ment (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 81; Öberg, 2016, s. 206).  

Thornberg (2006, s. 81–84) framför att fostranuppdraget kan ske på fyra olika sätt i praktiken. 

Dessa är auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ och kan användas av både lärare och 

föräldrar. Den auktoritära fostranstilen befattar att den vuxne förväntar sig att barnet ska lyda 

utan att ifrågasätta handlingen. Respekt, lydnad och regler är det mest centrala som inte går att 

förhandla om. Om barnet inte beter sig efter den vuxnes bestämmelser sker bestraffning. Eftergi-
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ven fostranstil innebär att den vuxne låter barnet fatta egna beslut och agera som de själva vill. 

Detta sker med värme och utan bestämda regler, den vuxne accepterar allt beteende, till och med 

aggressiva handlingar. Oinvolverad fostranstil innebär att den vuxna inte engagerar sig i barnets 

liv och väljer att hålla en distans till barnet. Rollen som fostrare ses som något jobbigt och an-

strängande och därför väljer den vuxne att vara mindre delaktig. Den sistnämna, auktoritativa 

fostranstilen innebär att den vuxne ställer krav på barnet men är öppen för samarbete och för-

handling. Det är centralt att lyssna på barnet och uppmuntra till egna beslut och detta ska ske 

med värme och närhet där både barnet och den vuxne ska respekteras. Det är viktigt att vara 

medveten om att föräldrar och lärare fostrar barn på olika sätt. Föräldrar har en privat och 

känslomässig relation med barnet, vilket läraren inte har. Istället ska läraren fostra barn i en hel 

klass på ett professionellt sätt, till skillnad från föräldrar som endast fostrar sina egna barn. 

Lärare ska utöver att fostra elever även vara ledare och Thornberg (2006, s. 89–90) menar att 

fostran och ledarskap både skiljer sig åt och påminner om varandra. Fostransmål innebär att 

stötta eleverna så de kan utveckla sig själva som personer, medan ledarrollen handlar mer om att 

funktionella mål ska uppfyllas, vilket skiljer dem från varandra. Samtidigt går fostranmål och 

funktionella mål in i varandra. Målen kan ligga bakom klassrumsbestämmelser, som att ingen ska 

prata rakt ut när någon annan har fått ordet. Sådana bestämmelser kan leda till att det skapas goda 

samtal i klassrummet, som är ett funktionellt mål på samma gång som eleverna får lära sig att 

vänta på sin tur och visa respekt mot andra människor, som är ett utav fostranmålen. 

 

Bedömning som en del av undervisningen 

Kristiansson (2014, s. 229–230) nämner att samhällskunskapsämnet enligt verksamma lärare, är 

ett osynligt ämne och som bistår andra ämnen. Detta gäller främst för skolans mellanår, då ämnet 

är något mer momentuppdelat och har ett mer etablerat innehåll med egen karaktär i högstadium 

och gymnasium. Att samhällskunskapen kan ses som ett otydligt, osynligt och osammanhängande 

ämne gör då bedömningsfrågan svår. Speciellt efter införandet av betyg9 i årskurs sex, blir det 

också extra angeläget att resonera om hur eleverna kan få möjlighet att visa de kunskaper som 

anges i läroplanens kunskapskrav. Hur ska undervisningen se ut och hur ser lärare på det centrala 

innehållet? Det konstateras att det finns behov av mer forskning på området och att vi då bör 

fråga oss om vad som nu händer med ämnet i årskurs 4–6 efter detta införande av betyg. 

                                                           
9
 Betyg i årskurs 6 infördes i samband med Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 7). 
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En problematisk aspekt som enligt Sandahl (2011, s. 152–153) har visat sig utifrån några verk-

samma lärare är att eleverna ofta upplever det som omöjligt att göra något åt situationen då kom-

plexa samhällsfrågor lyfts i klassrummet. Detta medför att de får en känsla av maktlöshet och ett 

problem med detta är att eleverna får denna uppfattning först efter att frågor har problematise-

rats och inte före. Målet med undervisningen är att göra eleverna medvetna om att det inte finns 

några hela sanningar, utan vi får se dem med olika perspektiv. Inte endast i undervisningen gör 

lärarna didaktiska överväganden, utan även vid bedömning, där det önskade engagemanget då 

inte ska stå till grund för betygen. Betygen är i sig ett problem då det förekommer att eleverna 

uppträder på ett sådant sätt som de tror gynnar betyget. Detta är problematiskt då det kan leda till 

att frågor av omtvistat slag kan förlora synpunkter och sidor som läraren vill ha fram under dis-

kussioner i klassrummet. Eleverna ger istället sådana svar som de tror att läraren vill höra och 

detta medför att det demokratiska uppdraget blir komplicerat.  

Vad gäller bedömning blir elevers förmåga att agera med demokratiska kvaliteter ofta bortglömda 

och istället tittar lärare på huruvida eleverna uppfyller ämneskunskaper. Det vill säga kunskaper 

om demokratiska processer snarare än hur de ser på demokrati och demokratiska värderingar. 

Ofta är det ämneskunskaper som hamnar i fokus då de anses vara lättare att bedöma. Vid be-

dömning av demokratiska kompetenser är det viktigt att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför och åter kommer vi till svårigheten med att ge demokratin en definition. Mängden åsik-

ter om vilken som skulle vara en korrekt beskrivning av demokrati och vilken demokratimodell 

som anses vara mest korrekt att följa gör också att uppfattningen om hur bedömningen ska gå till 

och vad som ska bedömas kan uppfattas olika. Här blir syftet med bedömningen högst relevant 

att diskutera (Gerevall, 2003, s. 42). Om syftet är att eleverna ska utveckla demokratisk kompe-

tens, bör eleverna också inkluderas i bedömningen. Eleverna ska få veta vilka färdigheter de för-

väntas uppnå samt hur de kommer att bli bedömda eftersom detta kan öka förutsättningarna att 

de utvecklar och för vidare de demokratiska värden som vi vill ska spegla vårt samhälle. Om våra 

elever ska ha möjlighet att utveckla sådan kompetens att de i framtiden kan vara aktiva i demo-

kratiska beslutsprocesser, så måste de ges möjlighet att praktisera detta i skolan (Gerevall, 2003, s. 

63). Även i Öberg (2016, s. 205) ges uppfattningen om att bedömningsuppdraget är problema-

tiskt, speciellt med tanke på styrdokumentens målinriktning och saknad av precision. Lärare be-

höver lägga mycket tid på att motivera betyg inför föräldrar samt att ge mycket feedback till ele-

verna, vilket gör att lärare ofta känner stor press på sig själva.  
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5.3 Undervisning i ett komplext ämne 

Det har visat sig att elever ofta kopplar demokratiska värderingar med statsskickets funktion, det 

vill säga sådant som rösträtt och valprocesser. Detta på grund av att det har förekommit en 

undervisning där elever förväntas kunna svara på frågor om begrepp och funktionalitet gällande 

statsskick och demokrati. Däremot har dessa områden inte problematiserats i undervisningen på 

ett sådant sätt att elever lär sig hur de kan vara med och påverka samhället i lika stor utsträckning. 

Det är centralt att fundera över syftet med undervisningen, om det är att eleverna ska lära sig 

förstå att samhällsfrågor och samhällsproblem är komplexa måste undervisningen möjliggöra för 

detta. För att kunna dra slutsatser kring ett samhällsproblem bör eleverna känna till begrepp som 

området behandlar men undervisningen bör inte vara utformad på ett sätt som endast handlar 

om beskrivningar och funktionalitet kring demokrati (Odenstad, 2014, s. 46).   

Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015, s. 90–99) talar om olika organisationsprinciper att utgå 

ifrån i samhällskunskapsundervisningen. Dessa är ämnesprincipen, tematiska principen och elev-

principen. Ämnesprincipen innebär att läraren utgår från ämnets struktur. Genom ett organiserat 

innehåll får eleverna ökad förståelse för omgivningen och världen. Till skillnad från ämnesprinci-

pen utgår den tematiska principen inte från kunskapsområdet utan istället ifrån samhället. Den 

bygger på John Deweys tankesätt att eleverna behöver få tänka och handla utifrån verkligheten 

för att kunna utvecklas till goda medborgare. Detta framgår av Ekendahl, Nohagen och Sandahl, 

2015, s. 90–99) som vidare konstaterar att analysera samhällsproblem tillsammans kan leda till att 

eleverna växer i sina tankar. I elevprincipen är utgångspunkten elevernas intressen och deras 

värld. Eleverna får sätta sig in i verkliga problem i samhället utifrån vad de är nyfikna på. Detta 

kan ses som problematiskt eftersom att det kan bli svårt för läraren att individualisera undervis-

ningen i en hel klass. Då kan läraren istället välja att framföra några olika samhällsfrågor som ele-

verna får välja emellan som de anser är mest intressanta. Dessa principer handlar inte om att välja 

den som är mest fördelaktig, utan det behövs en balans mellan alla för att undervisningen ska bli 

så lärorik som möjligt. 

Det finns även perspektiv på hur lärare väljer att undervisa kring värdefrågor beroende på deras 

uppfattning om vad det innebär och hur de ser på kunskapsmålen. Ett perspektiv handlar om det 

personliga välbefinnandet där elevens självförverkligande ska utvecklas och det innebär också att 

eleverna får ha vilken inställning de vill. Däremot har det visat sig att de moraliska målen har varit 

svåra att uppfylla. Ett annat perspektiv är det sociala samspelet som utgår från att eleverna ska 

lära sig att samarbeta med andra där allas olikheter ska respekteras. Ytterligare ett perspektiv inne-
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fattar det individuella och samspelet, men också det politiska kommer in där fokus ligger på sam-

hällets system (Bernmark-Ottosson, 2005, s. 44–45). 

Genom att låta eleverna diskutera med varandra i klassrummet ges de möjlighet att utveckla de-

mokratiska förmågor som att kunna lyssna på andra samt värdera och yttra egna åsikter. Detta 

kan leda till att alla inte håller med varandra men det ska dock inte ses som negativt, eleverna 

behöver få göra sina röster hörda eftersom det är en del av det demokratiska uppdraget i skolan. 

Alla elever har olika synpunker och olika erfarenheter och därför är det upp till läraren att skapa 

en situation där alla elever känner sig välkomna i varandras sällskap (Jonasson Ring, 2015, s. 22). 

Likaså förespråkar Holmes (1991, s 176–178) att det är fördelaktigt att diskutera i klassrummet 

för att ge eleverna förståelse för ett demokratiskt förhållningssätt. På så vis får de möjlighet att 

upptäcka aspekter som rättigheter och ansvarstagande samt lära sig att visa respekt. För att upp-

muntra eleverna att delta i diskussioner gällande demokratiska värderingar kan läraren ge eleverna 

frågor att samtala om som hjälper dem att skapa förståelse för ansvarstagande. Dessa frågor kan 

handla om varför det är bra att gå i skolan, vem som betalar för den och om alla barn i världen 

har möjlighet att gå i skolan. Andra bra samtalsämnen kan vara varför man ska vara godhjärtad 

och hjälpa andra människor, eller varför man ska göra sitt allra bästa. Eleverna behöver även få 

möjlighet att diskutera frågor om relationer och sociala problem för att tillsammans komma fram 

till bra lösningar. Det kan handla om vad en vän är, hur man skaffar vänner eller hur det är lämp-

ligt att agera vid konflikter, men även sådant som gäller undervisningen. Läraren bör uppmuntra 

eleverna att själva komma på frågor att diskutera och då eleverna tillsammans resonerar om frå-

gor och problem är det viktigt att läraren säkerhetsställer att alla elever får komma till tals.  

Eleverna ska även få hjälp med att sätta sig in i andras perspektiv samt summera ihop ämnet i 

fråga. Detta för att de verkligen ska förstå vad som samtalats om och för att kunna komma fram 

till lösningar. Läraren kan ställa frågor som utmanar eleverna att utvärdera konsekvenserna av 

deras förslag och tänka djupare in i problemen samt ställa reflekterande frågor, som är repete-

rande av vad eleverna själva har sagt. Meningen är att detta ska få dem att utvidga sitt tänkande. 

När det är dags att avrunda elevernas samtal och alla fått säga sin mening, kan klassens förslag 

eller lösningar sammanställas och sparas. Klassen kan sedan göra en tillbakablick på vilka lösning-

ar de tillsammans kom fram till om det som diskuterats skulle inträffa i framtiden. Att låta elever-

na behandla värdefrågor på detta sätt bidrar till att de utvecklar självständighet och ansvarsta-

gande (Holmes, 1991, s. 176–178). 

I samhällskunskapsämnet är mänskliga handlingar centralt och därför bör undervisningen utfor-

mas på så vis att eleverna får diskutera verklighetsbaserade samhällsproblem (Ekendahl, Nohagen 
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och Sandahl, 2015, 63). Detta nämner även Odenstad (2014, s. 53) som menar att samhällspro-

blem ofta ses som komplicerade och därför kan inte eleverna bli lämnade att göra detta på egen 

hand. Enligt Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015, 63–64) kan lärare därför använda sig av en 

analysmodell som hjälper till att strukturera upp elevernas kunskaper, genom att studera proble-

mets orsaker och konsekvenser samt vilka åtgärder som kan vidtagas, vilket kan resultera i att 

eleverna ser ett samband mellan dessa. I en sådan här händelseutveckling finns det inget givet 

svar, utan det kan finnas flera olika vägar att diskutera och därför är det väsentligt att läraren ser 

till att eleverna är medvetna om detta. Likaså Odenstad (2014, s. 53–55), belyser detta och näm-

ner att det kräver att eleverna förstår att samhällproblemet kan få olika svar beroende på vem 

som frågas och från vilken synvinkel problemet ses ifrån, till exempel ur ekonomisk, social och 

politiskt synvinkel samt om problemet ses ur ett individ-, grupp- eller samhällsperspektiv. Ana-

lysmodellen (Figur: 1) går att använda till alla åldrar och till många olika typer av samhällsproblem 

då innehållet går att variera beroende på syfte vilket är en stor fördel.  

 

Figur: 1. Analysmodell  

 

  

  

 

 

                                               

 

 

Källa: Odenstad, C. (2014, s. 55) 

 

Samanci (2010, s. 30–31) konstaterar att väl i klassrummet spelar lärarens beteende, värderingar 

samt hur denne utformar undervisningen stor roll för elevernas utveckling av demokratiska vär-

deringar, vilka värderingar de införskaffar. Huruvida läraren behandlar alla elever lika och bemö-

ter deras idéer och önskningar har också en avgörande roll för deras utveckling, eleverna bör ha 
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delaktighet i alla beslut som rör dem. Det kan handla om att utforma scheman, ordningsregler, 

förväntningar på varandra som klass, men även frågor som rör hela skolan. Då eleverna inklude-

ras i beslutstagningsprocesser får de en större insyn för vad demokrati och demokratiska värde-

ringar faktiskt innebär. Undervisningen kan inte bara fokuseras på att ge eleverna begreppsförkla-

ringar. Därför är det högst angeläget att bjuda in demokratiska arbeten och förhållningssätt i 

klassrummet. Även Holmes (1991, s. 177) menar att lärare bör låta eleverna vara med och ta be-

slut i klassrummet, elever och lärare ska arbeta tillsammans för att skapa ett gott klassrumsklimat 

och eleverna ska få vara delaktiga i att sätta upp mål för sina studier. Läraren har ett ansvar för att 

alla elever ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter. Enligt Bernmark-Ottosson (2005, s. 46) 

begränsas dock elevinflytandet av läraren genom olika argument. Dock finns också en annan syn 

som är att eleverna inte är intresserade att påverka undervisningen eftersom det blir svårt för dem 

då de inte är medvetna om allt innehåll och alla moment läroboken tar upp. En annan faktor är 

att eleverna tänker för mycket på betygen istället för om de får vara med och bestämma om 

undervisningen. Däremot visar det sig av Jonasson Ring (2015, s. 99–100) att elever gärna kom-

mer med idéer och åsikter om läraren bjuder in till det under lektionen. Därför är det centralt att 

läraren väljer att vara öppen i den pågående undervisningen och anpassa den utifrån eleverna 

samt fortsätta sin kommande undervisning utifrån synpunkter som kom fram under den genom-

förda lektionen. Det kan vara givande att använda sig av elevernas intressen för att få dem moti-

verade och lära sig på ett djupare plan.   

Samhällskunskapsläraren har som tidigare nämnts ett stort handlingsutrymme gällande utform-

ning av undervisningen. Då värdegrundsfrågor behandlas i samhällskunskapsundervisningen in-

nebär detta också att läraren har friheten att tillämpa den värdeteori som denne själv anser vara 

att föredra. Det talas om två olika värdeteorier, värdenihilismen och värdeojektivismen. Inom 

värdenihilismen, som även är den dominerande, betonas vikten av att skilja mellan fakta och vär-

deringar. En värdenihilist ser på värderingar som personliga känslor eller åsikter samt ser det som 

meningslöst att göra vetenskapliga analyser av värderingar. För samhällskunskapsläraren innebär 

ett värdenihilistiskt perspektiv att förhålla sig objektiv och neutral till olika åsikter och värderingar 

som lyfts i klassrummet. Ur ett värdenihilistiskt perspektiv skulle exempelvis påståendet att hävda 

att stöld eller kvinnlig omskärelse är fel, vara en personlig åsikt. Ur en värdeobjektivistisk synvin-

kel, skulle vi istället tolka att kvinnlig omskärelse är fel i vilket sammanhang det än talas om. Vi 

skulle också tolka att jämlikhet är värdefullt genom betoning på värdefullt. Denna värdeteori 

handlar mer om vad som är sant eller falskt, precis som med faktapåståenden. Det handlar inte 

om åsikter som vid den värdenihilistiska teorin. Värdeobjektivismen ser istället värderingar som 

genuina påståenden och de kan därmed vara både sanna och falska, eller göras till föremål för 
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vetenskaplig analys. En samhällskunskapslärare betraktar i detta fall fakta på samma sätt som vär-

deringar (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 56). 

Undervisningen kring demokrati- och värdegrundsfrågor innebär en stor blandning av värdering-

ar, vilket medför frågan om samhällskunskapsläraren ska förhålla sig neutral eller själv ta ställning 

i förhållande till olika värderingar. Undervisningen kan bli problematisk kring värdegrundsfrå-

gorna då lärare och elever kan ha skilda åsikter. För lärare innebär detta att tvingas ta ställning till 

svåra överväganden i samband med arbetet i enighet med värdegrunden. Hit räknas frågor som 

har med medborgarforstran och demokratiska normer att göra, men även innebörden av de 

mänskliga rättigheterna. Dessa är frågor som alla verksamma lärare ska arbeta med men de har en 

särskild tyngd hos samhällskunskapsläraren (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 22). Även 

Thornberg (2006, s. 22–23) hävdar att lärarens roll att föra vidare demokratiska värden till elever-

na är komplicerad och krävande. Detta eftersom arbetet inte kan beskrivas konkret med regler 

och instruktioner för hur det ska gå till. Det finns få tillfällen för lärare att reflektera över hur de 

ska tillämpa och undervisa kring detta på grund av tidsbrist. Det leder till att lärarens personliga 

åsikter om vilka värden som ska tillämpas styr undervisningen.  

Johansson, Brogren och Petäjä (2011, s. 40) lyfter att samhällskunskapslärarens tänkande ofta rör 

sig kring i vilken mån eleverna utvecklat förmåga att försöka se saker med ett djupare perspektiv 

och inte enbart uppfatta det som syns och hörs på ytan. De anser även att detta bör vara sam-

hällskunskapsämnets kännetecken, det vill säga att ständigt försöka förstå hur saker och ting 

hänger ihop. Exempelvis kan detta handla om att analysera i politik, kvinnors och mäns skillnader 

i lön, förståelse för kulturell identitet och hur olika gemenskaper utvecklas mellan människor. 

Enligt Johansson, Brogren och Petäjä (2011, s. 59–60) har många samhällskunskapslärare svårt att 

beskriva sin egen syn på vad demokrati, kunskap och värderingar innebär samt teoretiska mo-

deller som exempelvis deltagar- och deliberativa demokratin. Ofta kännetecknas demokratiförstå-

elsen som väldigt allmänt beskriven. Demokratin talas om i många sammanhang, dels inom poli-

tiken och skolmiljön men även gällande fri- och rättigheter. Det har visat sig att många samhälls-

kunskapslärare ägnar undervisningen mest åt faktakunskaper, vilket vi tidigare i studien konstate-

rat. Det visar sig även att det finns en genusaspekt kring detta. Det verkar som om att manliga 

lärare riktat undervisningen något mer åt faktakunskaper och begreppsinlärning. Att de kvinnliga 

lärarna lägger något mer fokus på genusfrågor än de manliga, finner vi även i Öberg (2016, s. 63), 

speciellt om de har en religionskombinerad utbildning där etikfrågor ingår i ämnesinnehållet.  

Samhällskunskapsämnet kan ses som det mest komplicerade ämnet, dess lärare behöver mycket 

breda kunskaper, samtidigt som kunskapskravens omfång är stort och ofta svårtolkat. Kunskap 
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och fostran ska kombineras i undervisningen och läraren måste kunna hantera dagliga värderingar 

i klassrummet. ”Samhällskunskap riskerar därför att bli ett ämne som kan vara både allt, och 

inget” (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 103). 

 

6 Diskussion  

I detta diskussionskapitel redogörs kortfattat om vårt val av metod. Resterande del av kapitlet 

utgör en diskussion av studiens resultatdel, som är vår tolkning av det material som analyserats. 

Detta kapitel är förenat med egna tankar och resonemang kring forskningsområdet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vår litteraturstudie har utgått från tidigare forskning inom vårt aktuella område. Vi har kunnat 

göra jämförelser mellan det material vi valt att använda oss utav och detta har visat gemensamma 

mönster. Eftersom vi hittat en hel del material inom vårt område har vi varit tvungna att välja 

bort mycket av det och försöka använda oss av det vi ansett varit mest relevant för vår studie. 

Vår grundtanke var att använda mestadels material som behandlar årskurserna 4–6, dock har vi 

funnit att övervägande forskning behandlar gymnasieåren. Detta anser vi är synd, dock har det 

inte varit något större problem för oss eftersom att mycket inom detta område gäller generellt 

samt för de flesta åldrar. Vi anser att det har varit svårt att dela in resultatdelen i specifika katego-

rier eftersom att mycket i vårt område går in i varandra. Dock har vi ändå känt att vi velat sär-

skilja resultatet i olika underrubriker för att få en god struktur i arbetet. Under lärarens roll och per-

spektiv valde vi att avgränsa avsnittet ytterligare genom att tillföra ett kortare avsnitt om bedöm-

ning med rubriken bedömning som en del av undervisningen. Bedömningsfrågan kan ses som ett sido-

spår i vår litteraturstudie, dock anser vi att bedömning är en del av undervisningen och ändå är 

relevant att lyfta fram. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vår studie har syftat till att söka svar på hur samhällskunskapslärare arbetar för att fostra elever i 

årskurs 4–6 till demokratiska medborgare. Den har även syftat till att svara på vad som gör det 

demokratiska förhållningssättet viktigt att tillämpa i undervisningen. Vi ställde frågan i inledning-

en om vad och hur vi behöver undervisa om för att lyckas fostra eleverna till ansvarstagande 
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medborgare, vilket överlag visat sig vara komplicerat. För att svara på den frågan har vi dels fun-

nit att det bör läggas mycket tid på samtal kring olika värde- och samhällsfrågor. Läraren bör fun-

gera som en förebild genom att själv uppträda med ett demokratiskt förhållningssätt om denne 

förväntar sig att eleverna ska göra detsamma.  

Enligt vår uppfattning verkar det olyckligtvis som att många lärare inte ens själva kan svara på 

vad demokratiska värden är samt vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär. I studiens inled-

ning gavs en sammanställning utifrån Orlenius (2001, s. 28) på värden som kan ses som demokra-

tiska. Dessa är solidaritet, frihet och integritet, människolivet okränkbarhet samt respekt för 

andra människor. Att lärare har svårigheter med att förklara vilka dessa värden är kan ses som 

oroväckande eftersom det kommer att påverka elevernas utbildning och deras möjlighet att ut-

vecklas till demokratiska medborgare i samhället, vilket studien visar på är det ett utav de främsta 

målen i samhällskunskapsämnet.   

Vi har i vår studie även funnit att styrdokumenten anses vara otydliga gällande demokratiska vär-

den och fostransuppdraget. Detta leder till samhällskunskapslärarens handlingsutrymme och styr-

dokumenten blir en tolkningsfråga. Det är allvarligt eftersom att det kan leda till att alla elever 

inte får en likvärdig utbildning. Kunskapsaspekten är den som dominerar i undervisningen, vilket 

vi tror beror på att den anses vara mer elementär att undervisa om samt att det visade sig av Ge-

revall (2003, s. 42) att det är mindre komplicerat att bedöma dessa kunskaper. Lärare menar ofta 

att de är medvetna om att fostransuppdraget finns där men att tiden inte finns att reflektera över 

vad det innebär eller hur de ska gå tillväga för att genomföra detta uppdrag. Samtidigt finns det 

ändå en vilja hos lärare att få eleverna intresserade av de delarna i ämnet som rör demokratiska 

värden och samhällsfrågor. Efter denna genomförda litteraturstudie håller vi till viss del med om 

att kursplanen kan betraktas som otydlig men det gäller främst kunskapskraven. Överlag känns de 

otydliga och saknar egentlig innebörd, de är målinriktade men saknar precision vilket även Öberg 

(2016, s. 205) och Johansson, Brogren och Petäjä (2011, s. 103) pekar på. Denna uppfattning 

baseras på vår genomförda studie, men även av vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning då vi 

mött flera lärare som också har konstaterat detta och upplever det svårt att utforma sin undervis-

ning utifrån kunskapskraven. 

För att återgå till det problematiska med bedömningen gällande fostransuppdraget, så funderar vi 

över om det är rimligt att kunskapskraven är formulerade på detta vis, då fostransuppdraget och 

allt som har med demokratiska värden att göra inte kan bedömas på samma sätt som med renod-

lade faktakunskaper. För att ge samtliga lärare möjlighet att tyda kunskapskraven, bör de kanske 

därför vara formulerade med större tydlighet och omfång jämfört med andra skolämnen. Som vi 
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nämnt tidigare i denna studie skiljer sig samhällskunskapsämnet från många andra ämnen. Detta 

håller vi med om eftersom att ämnet låter oss gå in på djupet, där tankar och resonemang om 

samhället och det medmänskliga blir till verklighet. Samtidigt anser vi att kursplanens syftesdel 

och dess förmågor är klart kopplade till fostransuppdraget, särskilt eftersom att förmågorna 

handlar om att analysera och reflektera över samhällsfrågor samt att se dem ur olika perspektiv. 

Dock har vi noterat utifrån vår genomförda litteraturstudie att trots fostransuppdragets tydliga 

förekomst i syftesdelen, verkar detta inte fokuseras tillräckligt i undervisningen. 

Något som givit sig till känna för oss under studien och efter att ha fått intrycket av att fostrans-

uppdraget är mindre prioriterat, är att vi börjat reflektera över vår egen utbildning som grund-

skollärare med inriktning mot arbete i årskurs 4–6. Vi funderar på om fem veckor av fyra år är 

tillräckligt att studera ett så viktigt ämne som samhällskunskap för att bli behörig i det, när vi läser 

en hel termin i var och ett av basämnena. Vi begrundar även om inte alla ämnen bör studeras lika 

mycket för att öka chanserna att bli förtrogna med våra ämnen, som är många i skolans mellanår. 

Dessutom upplever vi att lärarutbildningen överlag fokuserar mycket på det teoretiska och 

mindre på samspelet mellan teori och praktik. I Öberg (2016, s. 222) finner vi att kritik har riktats 

mot denna aspekt gällande lärarutbildningen. Vi kan nu tänka oss in i de resonemang som sam-

hällskunskapslärare framfört i den forskning vi analyserat att det är svårt att veta hur undervis-

ningen ska utformas och tillämpas för att fostra eleverna till goda demokratiska medborgare. Vi 

finner det kritiskt att det framkom utifrån Odenstad (2014, s. 46) att elever tror att demokratiska 

värderingar hör ihop med statsskicket. Detta beror troligtvis på att lärare inte själva kan beskriva 

vad demokratiska värderingar innebär samt att de inte är tillräckligt förtrogna med teoretiska mo-

deller så som deltagar- och deliberativ demokrati (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011, s. 40).  

Gällande elevernas identitetsbildning kan vi sammanfatta utifrån forskningen vi tagit del av att 

mycket handlar om att förbereda eleverna för att bli goda, aktiva och delaktiga medborgare i ett 

demokratiskt samhälle som kan föra demokratin vidare. Det har också framkommit att elever är 

mycket mottagliga för värdeladdade frågor i mellanåren, vilket hjälper dem att forma sin identitet. 

Undervisning kring demokratiska värden blir då mycket viktig att behandla och det förutsätter att 

samhällskunskapsläraren har goda kompetenser om hur detta ska gå till. Enligt forskning bör 

eleverna få vara delaktiga i alla beslut som rör dem i skolans värld och vid diskussioner kring olika 

värderingsfrågor bör läraren förhålla sig neutral för att inte påverka eleverna i en viss riktning.  

Fostransuppdraget bör tas på allvar och arbetas med kontinuerligt. Lärare bör vara ständigt på-

lästa om samhällets utveckling samt vara en förebild för eleverna genom att själv uppträda med 

ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna behöver ges möjlighet att möta demokratiska värden i 
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samhällskunskapsämnet på ett professionellt sätt som då kan skapa trygghet för eleverna ef-

tersom det kan se olika ut i hemmet. Vi tror att våra elever mår bra av att få undervisning kring 

demokratiska värden. Det ger dem struktur att lära sig hur de ska behandla varandra genom att 

visa respekt, ta ansvar, kunna be om ursäkt, vara artig och ödmjuk. Om eleverna kan handla med 

dessa förmågor skapas förmodligen ett gott klassrumsklimat där alla kan känna sig välkomna.  

Förevarande studie har bidragit till en stor omfattning reflektioner, men även mycket ny kunskap. 

Det är för oss oerhört betydelsefullt att ha tagit del av forskning kring detta område då det gett 

oss erfarenheter som kommer att vara mycket givande för vår framtida undervisning i samhälls-

kunskapsämnet. För oss kommer det då vara viktigt att undervisa om demokratiska värden och 

förhoppningsvis kan vi även påverka andra lärare i samhällskunskapen att prioritera detta i sin 

undervisning eftersom vi i studien kommit fram till att detta behövs. Vi kan konstatera att vårt 

område är komplext och att det är i behov av mer forskning gällande hur undervisningen faktiskt 

ser ut, speciellt i årskurs 4–6. Vad gäller vikten av att tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt i 

undervisningen, har forskningen givit oss goda underlag för detta och tydligt visat att det krävs 

för att föra demokratin vidare och för att få alla att värna om vårt samhälle och dess utveckling.  

Denna litteraturstudie kommer att utgöra utgångspunkten för vårt nästa examensarbete. Det vi 

vill fokusera på då är hur undervisningen ser ut mer ingående samt undersöka vilken kompetens 

samhällskunskapslärare faktiskt har. Vi vill även utforska elevernas syn på samhällskunskapsäm-

net och vad det innebär för dem. I vårt nästkommande examensarbete kommer vi att tillämpa en 

kvantitativ metod för att ge oss svar på de frågeställningar vi kommer att ha. Detta får vi genom 

att den kvantitativa metoden ger oss en statistisk sammanställning över hur den sociala verklig-

heten ser ut. Till skillnad från den kvalitativa metoden fokuserar den kvantitativa på siffror, sta-

tistik, teoriprövning och forskarens uppfattning (Bryman, 2011, s. 371). 

Vi anser att frågeställningarna för litteraturstudien har besvarats och avslutningsvis frågar vi oss 

hur allvarliga konsekvenserna kan komma att bli om inte undervisningen fokuserar mer på fost-

ransuppdraget, eller om lärare i samhällskunskap inte är tillräckligt insatta kring det som rör de-

mokratiska värden. Så till alla de som ansvarar för våra elevers utveckling; Vad vill du att sam-

hällskunskapsläraren ska bidra med å ditt barns vägnar? Förlitar du dig på att skolan ger ditt barn 

möjlighet att utveckla de färdigheter som en anständig medborgare förväntas besitta? Kan du 

vara säker på att undervisningen stöds av styrdokumenten? Dessa frågor kan ge oss ett uppvak-

nande och hjälpa oss att inse att en förändring måste ske i samhällskunskapsundervisningen. 
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Vi föds inte till anständiga medborgare, det är något vi lär oss att bli. Demokratiska värden och 

medborgarfostran som ämnesinnehåll är då av yttersta vikt och förutsätter således en kombinat-

ion av stort engagemang samt ämneskunskaper av samhällskunskapsläraren. Våra elever kommer 

i framtiden ges den essentiella uppgiften att aktivt arbeta för att vårt samhälle utvecklas i demo-

kratisk riktning. Att se förbi allvaret i ämnets brist på medborgarfostran kan nästintill ses som att 

försumma framtidens, och även dess medmänniskors, utveckling. Eftersom att våra elever är de 

som kommer att utgöra vår framtid, bör deras utbildning således värnas om i större utsträckning. 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

Teoretisk bak-
grund 

Resultat 

Bernmark-Ottosson, 
A. Demokratins stöttpe-
lare: En studie av 
lärarstudenters demokra-
tiuppfattningar.  
(2005). Sverige. 
Primo. 

 

”Det övergripande 
syftet med min 
studie är att besk-
riva lärarstu-
derandes syn på 
demokrati och 
demokratins villkor. 
I syftet ingår också 
att undersöka om 
denna förändras 
under utbildningens 
gång”. 

 

Studien bygger på 
blivande gymnasielä-
rares syn på demo-
krati i samhällskun-
skap. 

 
 
 
 

Samhällskunskapsdi-
daktik. 

Det finns tre olika 
perspektiv på hur 
lärare väljer att 
undervisa om vär-
defrågor. Alla lärare 
använder sig av 
något perspektiv 
beroende på deras 
mål med värdefrå-
gor. 

Bernmark-Ottosson, 
A. ”Samhällskun-
skapslärare” i 
Schüllerqvist, Beng 
& Osbeck (red.), 
Ämnesdidaktiska 
insikter och strategier: 
berättelser från gymna-
sielärare i samhällskun-
skap, geografi, historia 
och religionskunskap (s. 
33-82). (2009). Sve-
rige. Primo. 

Syftet är att få veta 
hur lärare ser på sin 
undervisning för att 
nyutbildade lärare 
ska kunna ta del av 
detta som kan 
hjälpa dem i sin 
egen undervisning. 
Samt jämförelser 
mellan olika lärare 
som ska kunna 
bidra till att ut-
veckla den veten-
skapliga kunskapen. 

 

Boken innehåller 
intervjuer med lärare 
där de delar med sig 
av sina erfarenheter 
av ämnesundervis-
ning. 

 

Innebörd av ”ämne”, 
ämnesdidaktik, ter-
mononlogi, praxinära 
studier, fenomeno-
grafi och ramfaktor-
teori.  

 

Det är centralt att 
använda samhälls-
frågor i undervis-
ningen så eleverna 
får dela med sig av 
sina synpunkter 
samt så att de får 
förståelse för att 
individen påverkas 
av samhället men 
också att individen 
kan påverka sam-
hället. 

Broman, A. Att göra 
en demokrat? Demokra-
tisk socialisation i den 
svenska gymnasieskolan. 
(2009). Sverige. 
Primo. 

”Avhandlingens 
syfte är att bidra till 
förståelse om den 
demokratiska socia-
lisationsprocessen 
och särskilt den 
betydelse som sko-
lan kan ha i denna 
process”. 

 

En studie av den 
svenska gymnasie-
skolan med hjälp av 
lärarintervjuer och 
elevenkäter.  

 

Liberal autonomi, 
demokratiteori, socia-
lisation samt historisk 
tillbakablick. 

Lärare har olika 
uppfattningar om 
vad som är det mest 
väsentliga att un-
dervisa om i sam-
hällskunskapsäm-
net. 

Ekendahl, I., Noha-
gen, L. & Sandahl, J.. 
Undervisa i samhälls-
kunskap- en ämnesdi-
daktisk introduktion. 
(2015). Sverige. 
Primo. 

 

”Vad är samhälls-
kunskap och varför 
ska man läsa detta 
ämne?  
Vad innebär det att 
kunna samhällskun-
skap?  
Vad kan undervis-
ningen handla om?  
Hur kan ämnesin-
nehållet behandlas i 

Boken innehåller åtta 
kapitel som handlar 
om ämnesdidaktik, 
identitetsfrågan, 
legitimitetsfrågan, 
kunskapsfrågan, 
innehållsfrågan, 
kommunikationsfrå-
gan, bedömningsfrå-
gan samt forskning 

Boken bygger på 
författarnas egna 
beprövade erfaren-
heter och forskning 
samt vetenskapsmän 
som bland annat John 
Dewey. 

Det finns tre orga-
nisationsprinciper 
lärare kan utgå ifrån 
för att bedriva 
undervisningen. 
Dessa är ämnes-
principen, tema-
tiskaprincipen och 
elevprincipen. 

Olika modeller för 



37 
 

undervisningen?  
Hur följs och be-
döms elevers kun-
skapsutveckling?”. 
 

och beprövad erfa-
renhet om grunderna 
till samhällskun-
skapsdidaktik. 

att strukturera upp 
elevernas kunskap-
er. 

Gerevall, P. Bedöm-
ning av demokratisk 
kompetens - en pedago-
gisk utmaning (2003). 
Sverige. SwePub. 

 

Hur demokratiska 
kompetenser kan 
bedömmas prak-
tiskt. 

Analys av bedöm-
ningsmetoder och 
material. 

Deltagardemokrati 
och deliberativ de-
mokrati. 

De demokratiska 
kvaliteterna glöms 
ofta bort eftersom 
det ses enklare att 
bedöma faktakun-
skaper. Eleverna 
ska inkluderas i vad 
de förväntas uppnå 
och hur de ska bli 
bedömda. Det är 
viktigt att utgå från 
de didaktiska frå-
gorna vad, hur och 
varför gällande be-
dömning. 
 
 
 

Gustavsson, P. 
“Samhällskunskapsäm-
nets kris” (2014). 
Sverige. Google 
Scholar. 
 

”Prövande visa på 
denna samhällskun-
skaps legitimitetkris, 
vad den i  
grunden består av 
och hur den av-
speglar sig i under-
visningen om sam-
hället, och mot 
bakgrund av detta 
diskuteras olika 
möjliga vägar för 
ämnet att lämna 
krisen och återta 
någon form av 
kritisk samhällelig 
och social funkt-
ion”. 
 
 

Tidigare forskning 
och vetenskap. 

Vetenskap, politiskfi-
losofisk karakteristik, 
funktionalism,  
och socialism, liberal-
ism, marxism och 
liberalism, positivist-
isk, empiriskt, veten-
skapligt ideal, 
Max Weber och 
Jürgen Habermas.  
 

Fostransuppdraget 
har tonats ner i 
samband med infö-
randet av Lgr 11. 

Henriksson Persson, 
A., & Olsson, M. Att 
göra demokrati i sam-
hällskunskapsämnet på 
mellanstadiet. (2016). 
Sverige. Primo. 

 
 
 

”Bidra till en högre 
insikt i och förtro-
genhet med SO-
undervisningens 
värdemässiga, syf-
tesrelaterade och 
normativa upp-
drag”. 

Kapitlena är inriktade 
på SO som kun-
skapsområde. Samt 
på frågor som rör de 
fyra ämnena som 
ingår i SO-
undervisningen. 

 

Boken utgår från de 
didaktiska frågorna, 
vad, hur och varför. 

 

Fostransuppdragets 
definition gällande 
demokratiska vär-
den och dess ar-
betsformer i sam-
hällskunskapens 
kursplan saknar 
tillräcklig tydlighet. 
Det blir lärarens 
uppdrag att tolka 
och överföra kurs-
planens innehåll i 
undervisningen, 
vilket ses som 
komplext. 
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Holmes, E 
Democracy in Elemen-
tary School Classes. 
(1991). United States. 
ERIC. 

Elever behöver få 
kunskap om hur 
man tillämpar ett 
demokratiskt för-
hållningssätt och i 
mellanstadiet er-
bjuds eleverna 
strategier så de kan 
lyckas med detta. 

 

Undervisningens 
utformande. 

Lärande tillsammans 
med andra och ge-
nom handling, Dewey 
och Piagets teorier. 

 

Strategier för att 
utforma undervi-
sing om ett demo-
kratiskt förhåll-
ningssätt. Eleverna 
bör få vara med och 
bestämma hur 
undervisningen 
utformas. Hög 
elevdelaktighet och 
mycket samtal. 
 

Johansson, J., Bro-
gren, A., & Petäjä, U. 
Gymnasielärares syn på 
demokrati, kunskap och 
värderingar och hur 
denna påverkar under-
visningen i demokrati- 
och värdegrundsfrågor. 
(2011). Sverige. 
SwePub. 

 

”Syftet med detta 
forskningsarbete är 
att bidra till förstå-
elsen av hur lärare 
utvecklar sina idéer, 
sin kompetens och 
sin reflektion rö-
rande undervisning 
i demokrati och i 
värdegrundsfrågor”. 

Intervjuer med lärare, 
undersökningar av 
lärarstudenter och 
lärarutbildningen. 

Ämnesdidaktik. Värdeteorierna, 
värdenihilismen och 
värdeobjektivismen.  

Styrdokumentens 
otydlighet, lärarens 
handlingsutrymme, 
skillnad mellan 
lärares undervis-
ning. Lärare inte 
tillräckligt insatta i 
ämnet.   
 

Jonasson Ring, E. 
Samhällskunskap i ett 
förändligt samhälle: 
Medborgarkompetenser 
och didaktiska utma-
ningar. (2015). Sve-
rige. Primo. 

”Syftet med studien 
är att undersöka hur 
samhällskunskapslä-
rare i sin undervis-
ning kan möta 
utmaningar i det 
samtida föränderliga 
samhället”. 
 

Bygger på hur lärare 
uppfattar och arbetar 
i ämnet samhällskun-
skap. 

Samhällskunskapsdi-
daktik. 

Skolan ska hjälpa 
eleverna att finna 
sina inre demokra-
tiska värderingar 
som kan styrka 
deras handlande när 
de ställs inför val 
och beslut. 
 
 
 
 

Kristiansson, M. 
Samhällskunskapsäm-
net och dess ämnesmar-
körer på svenskt mellan-
stadium – ett osynligt 
eget ämne som bistår 
andra ämnen. (2014). 
Sverige. SwePub. 

Vad kännetecknar 
samhällskunskaps-
ämnet i mellansta-
diet? Hur kan inne-
hållet förstås i relat-
ion till läroplanen? 

Lärares syn på 
undervisningen och 
observation av lekt-
ioner. 

Ämnesdidaktik. Samhällskunskaps-
ämnet är osam-
manhängande och 
kunskapsaspekten 
dominerar i under-
visningen. 

 
 
 
 

Odenstad, C. Ämnes-
didaktik för SO- äm-
nena. (2014). Sverige. 
Primo. 

Ämnesdidaktiken i 
SO-ämnena. Fokus 
på de didaktiska 
frågorna vad, hur 
och varför.   

 

Historisk tillbakablick 
på SO-ämnenas 
utveckling, ämnesdi-
daktikens innebörd i 
undervisningen samt 
ämnesdidaktikens 
allmänna- och be-
dömningsfrågor. 

Ämnesdidaktik, sam-
hällskunskapsdidaktik 
och undervisnings-
modeller. 

Analysmodeller 
som kan användas i 
undervisningen 
kring demokratiska 
värden och olika 
samhällsfrågor, för 
att stimulera elever-
nas lärande. Inne-
hållet fokuserar på 
hur undervisningen 
kan utformas. 
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NCSS. Social Studies 
for Early Childhood and 
Elementary School 
Children - Preparing for 
the 21st Century NCSS 
Task Force. (1989). 
United States. ERIC. 

Diskutera syftet i 
samhällskunskaps-
ämnet. 

 

Tidigare forskning. Ämnesdidaktik. Samhällskunkskap-
en bidrar till att 
eleverna kan ut-
veckla förmågor 
som kan förbereda 
dem till aktiva 
medborgare. 

Samanci, O. Democra-
cy education in elemen-
tary schools. (2010). 
Turkey. ERIC. 

 

Lyfta hur lärare kan 
arbeta med demo-
kratiska värden. 

Tidigare forskning. Ämnesdidaktik. Eleverna ska få lära 
sig om demokrati så 
de kan utvecklas till 
demokratiska med-
borgare och forma 
sin identitet. Det är 
viktigt att eleverna 
får vara med och ta 
alla beslut som rör 
dem. 

Sandahl, J. Att ta sig 
an världen. (2011). 
Sverige. Primo. 

 

Syftet är att identifi-
era och tolka kun-
skaper i samhälls-
kunskap gällande 
globalisering utifrån 
lärares syn om 
innehåll och mål. 
Syftet är också att 
beskriva hur lärare 
talar om kunskap-
erna i relation till 
undervisningens 
mål för att lyfta 
kunskap och fost-
ran. 

 

Intervjuer med verk-
samma lärare, tidigare 
forskning. 

 

Ämnesdidaktik, sam-
hällskunskapsdidak-
tik. 

 

Det behövs mer 
forskning kring hur 
undervisningen ser 
ut i samhällskun-
skapen. Lärare 
anser att balansen 
mellan kunskap och 
fostran är svår. Det 
skiljer hur mycket 
tid som väljs av 
lärare att undervisa 
kring dessa två 
uppdrag. 

 

Sandahl, J. Med-
borgarbildning i gymna-
siet: Ämneskunnande 
och medborgarbildning i 
gymnasieskolans sam-
hälls-och historieunder-
visning.(2015). Sve-
rige. Primo. 

 

”Det övergripande 
syftet är att utifrån 
ämnesplaner, äm-
nesdidaktisk dis-
kurs, lärare och 
elever analysera och 
diskutera samhälls-
kunskaps- och 
historieämnenas roll 
och relation till 
elevernas med-
borgarbildning”. 

 

Tidigare forskning 
och elevenkäter. 

Medborgarbildning 
utifrån dimensionerna 
socialisation, kvalifi-
kation och subjektifi-
kation. 

Det finns en förbe-
stämd uppfattning 
om hur en demo-
kratisk medborgare 
ska handla vilket 
gör att det inte 
finns utrymme för 
eleverna att reflek-
tera över om denna 
uppfattning stäm-
mer eller inte. 

 

Thornberg, R. Det 
sociala livet i skolan-
socialpsykologi för lä-
rare. (2006). Sverige. 
Primo 

En översikt och 
introduktion över 
socialpsykologi. 
Lyfta lärares värde-
pedagogiska praktik 
utifrån ett soci-
alpsykologiskt per-
spektiv. 

Utgår från ett forsk-
ningsprojekt med 
intervjuer, både lärare 
och elever som är 
involverade i sociala 
interaktioner och 
gruppsammanhang. 

Socialpsykologi och 
värdepedagogik. 

Lärare kan använda 
sig utav olika fors-
transtilar i under-
visningen som en 
hjälp att fostra 
eleverna, då läraren 
har som vara en 
fostrare. 
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Tväråna, M. Rikare 
resonemang om rättvisa: 
Vad kan kvalificera 
deltagande i samhälls-
kunkspaspraktiken? 
(2014). Sverige. 
SwePub. 

 

”Vad innebär det 
att kunna resonera 
om rättvisa i sam-
hällskunskap på 
gymnasiet, och hur 
kan det möjliggöras 
av undervisning?” 

Learning studies. Fenomenografi, poli-
tisk- filosofisk rättvi-
seteori. Epistemolo-
giska utgångspunkter. 
Vetenskapsmän så 
som bland annat John 
Dewey och Lev 
Vygotskij. 

Det går inte fast-
ställa vad individen 
tycker och känner 
inför ett fenomen 
eftersom det beror 
på sammanhanget. 
Människans identi-
tet påverkas och 
förändras beroende 
på situation och 
sammanhang. 

Zackari, G. & Mo-
digh, F. Värdegrunds-
boken: om samtal för 
demokrati i skolan. 
(2000). Sverige. 
Primo. 

”Syfte för projektet 
har varit att få vär-
degrundsfrågorna 
att utgöra basen för 
arbetet i skolan 
utifrån en helhets-
syn på värdegrun-
den”. ”Ett annat 
viktigt syfte har 
varit att ge skolorna 
redskap för reflekt-
ion och handling”. 

Elevenkäter och 
konferenser samt 
intervjuer med både 
lärare och elever. 

Tidigare forskning 
kring mångkultural-
ism och värdegemen-
skap ur ett värdeper-
spektiv samt sam-
hällsutveckling. 

Kommunikativ 
skoldemokrati 
bygger på samtalet. 
Samtalet är skolans 
viktigaste demokra-
tiska redskap. Det 
förutsätter goda 
sociala relationer. 

Öberg, J. Samhälls-
kunskapens dimension-
er- tio lärare ramar in 
sitt ämne. (2016). 
Sverige. Primo. 

 

 

”Att undersöka vad 
samhällskunskapslä-
rare själva upplever 
som de viktigaste 
påverkansfaktorer-
na för transforme-
ringen av samhälls-
kunskap som sko-
lämne till samhälls-
kunskap till under-
visning utifrån 
didaktiska frågor 
som Vad?, Hur? 
och Varför?, samt 
hur detta upplevs 
förändrats över en 
tidsperiod om cirka 
tjugo år eller mer” 

Licentiatuppsatsen 
bygger på intervjuer 
med tio samhällskun-
skapslärare. 

Hermeneutisk- fe-
nomenologisk livs-
värdsansats. Fyra 
dimensioner av på-
verkansfaktorer 

Hermeneutisk feno-
menologi, ramfaktor-
teori och samhälls-
kunskapsdidaktik. 

 

Fostransuppdraget 
har tonats ner i 
samband med infö-
randet av Lgr 11.  

Bedömningsupp-
draget är problema-
tiskt särskilt med 
styrdokumentens 
målinriktning och 
saknad av precision. 
Läraren ses som 
närbyråkrat med 
stort handlingsut-
rymme. 
 

  

 

 


