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Demokrati och värdegrundsarbete i SO-undervisningen – en litteraturstudie om hur 
läraren kan främja elevernas kunskaper inom demokratin och värdegrundsarbete i 
samhällsorienterande ämnen. 

Democracy and value education within the subject social studies – a literature study 
about how teachers encourage student’s knowledge in democracy and values within the 
subject social studies. 

                            Antal sidor: 22 

 

Ämne: Samhällsorienterande ämnen 

Syftet med litteraturstudien är att betona vikten i arbete med demokrati och värdegrund i 
samhällsorienterande ämne för elever och hur det gynnar dem i framtiden. Studien utgår från 
deltagande demokratiteori och deliberativ demokratiteori. Den deltagande demokratiteori 
utgår från att utveckla den potentiella förmågan hos individer där de samspelar i en atmosfär 
med jämlikhet mellan alla människor. Slutligen deliberativ demokratiteorin som betonar vikten 
i att alla människor ska få rätt till att uttrycka sina åsikter och vara mottaglig för andras. 
Litteraturstudien grundas på 12 vetenskapliga källor. I metodavsnittet står det mer om vilka 
tillvägagångssätt som har använts och dessutom en granskning om den vetenskapliga 
litteraturen. Resultaten visar att skolan, lärare och praktiska övningar i samhällsorienterande 
ämnen är de grundläggande elementen för att utveckla kunskap om demokrati och 
värdegrundsarbete. De samhällsorienterande ämnen vi valt är historia, religionskunskap och 
samhällskunskap på grund av att det finns mer relevans i undervisandet i de valda ämnena. 
Litteraturstudien kommer därefter presentera diskussionsavsnittet där metod och resultat 
kommer att diskuteras. Slutligen kommer vidare forskning att presenteras i litteraturstudien. 
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1 Inledning 

Under årens gång i skolan möts alla elever kontinuerligt av demokrati- och 
värdegrundsundervisning. Demokrati samt värdegrundsarbetet ska genomsyra med också 
omsättas i praktiken för att fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare. Alla barn 
fostras redan i början av skolåren tills det att elever går ut gymnasiet. Trots detta finner vi ett 
problem med hur lärare och skolan överför demokrati samt värdegrund i undervisningen. 

Våra upplevelser från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var att lärare har lite 
arbetssätt till att arbeta med demokrati och värdegrund i undervisningen. Därav förblir det 
konsekvenser att elever inte får förståelse för begreppen demokrati och värdegrund. Under 
VFU:n fick vi bevittna hur lärare planerade undervisningar på egen hand utav att inkludera 
eleverna. Påföljden av detta blir att elever inte får uttrycka vad som skulle vara bäst i 
undervisningen för deras skull. Trots att värdegrundsarbete och demokrati är en central grund 
i skolan så har ökandet av diskrimineringar mellan elever ökat (Fors & Englund, 2019).  

I Sveriges skollag betonas det att varje form av diskriminering ska motverkas (skollagen, 
2010:800). Elever har rätt till att känna trygghet och de som befinner sig i skolväsendet ska 
bidra till en god miljö. I grundskolan kan lärare genom samhällsorienterande ämnen bidra till 
kunskap om demokrati, etik, moral och skapa ömsesidig förståelse för varandra.  

Det lärarstudenter får ta ställning till är hur vi ska representera demokrati och 
värdegrundsarbete i de samhällsorienterande ämnena på bästa sätt. Litteraturstudien kommer 
i sin tur dyka djupare in på hur SO-lärare kan implementera olika arbetssätt för att utveckla 
kunskapen för demokrati och värdegrund. Vidare kommer litteraturstudien ta upp vad 
forskningen säger om hur lärare kan arbeta demokratiskt i ett klassrum och vad 
styrdokumenten säger om de demokratiska uppdraget och värdegrunden i skolan. 

Litteraturstudiens resultat har uppnåtts med hjälp av en granskning av den vetenskapliga 
litteraturen för att finna vetenskaplig forskning som är relevant för våra frågeställningar och 
även syfte. Studien har avgränsats till årskursen 4-6. Studien har riktat sig till att endast använda 
information angående demokrati och värdegrund i grundskolan. Litteratur som inte har haft 
koppling med demokrati eller värdegrundsarbete har valts bort. 
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2 Syfte 

Syftet med litteraturen är att belysa hur lärare kan arbeta med demokrati- och 
värdegrundsfrågor samt hur lärare förhåller sig till demokrati inom samhällsorienterande 
ämnen i grundskolan för årskurs 4-6. 

Följande frågeställningar kommer att utveckla syftet: 

- Hur kan undervisningen i grundskolans samhällsorienterande ämnen behandla 
värdegrund och demokrati enligt aktuell forskning?’ 

- Vilka arbetssätt kan användas i undervisningen för att utveckla förståelse om 
begreppen värdegrund och demokrati? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer värdegrundsarbete (3.1), demokrati och värdegrund i skolan utifrån lagar, 
styrdokument och konventioner (3.2), teorier (3.3), deltagande demokratiteori (3.4) och deliberativ 
demokratiteori (3.5).  

3.1 Värdegrundsarbete 

År 1994 uppstod ordet värdegrund i läroplanen för första gången, vilket i sin tur gjorde att 
elever fick fler möjligheter till yttrandefrihet genom att delta i diskussioner och planeringar i 
skolan. Begreppet värdegrund tog stor del i samhället, diskussioner samt utvecklingen i skolan. 
Lärare som är verksamma inom skolverksamheten har plikt att förmedla värdegrundsarbete 
för att elever ska få kunskap om de gemensamma etiska värderingarna som samhället har 
grundats på. Människor som har främlingsfientlighet och bristande respekt för människors 
lika värde kan förbyggas med hjälp av kunskap om värdegrund. Värdegrundsarbete tolkas vid 
diskussioner i skolan och didaktiken (Steinberg & Sourander, 2019). Alla människor har rätt 
till att vara sig själva, oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. I syftet för 
religionskunskap betonas det att undervisningen ska främja det sociala sammanhanget och 
utveckla förståelsen för sitt eget och andra människors liv. Elever ska få reflektera och 
diskutera kring vad som innebär att vara en god kamrat ( Lgr 11). Skolans uppdrag är att 
motverka främlingsfientlighet och diskriminering genom att förebygga kränkningar och 
förmedla kunskap om jämställdhet och allas lika värde. Begreppet värdegrund omfattar 
grundläggande värderingar som formar människans normer och handlingar (Lgr 11).  

I värdegrunden inkluderas även många andra viktiga frågor som rör moral, etik, relationer, 
normer och demokrati. I skollagen beskrivs det att läroplanen ska upplysa utbildningens 
värdegrund och demokrati (Skollagen, 2010:800). Centrala uppgiften inom värdegrundsarbete 
är att respektera och bemöta andra på ett hänsynsfullt sätt. Enligt demokratiutredningen 
(2019) är syftet med värdegrund att motverka diskriminering i de mänskliga rättigheterna. I 
centrala innehållet lyfts att skolan ska tillämpa frågor som är moraliska för att röra frågor om 
identiteter, jämställdhet, sexuell läggning, sexualitet och utanförskap samt kränkning (Lgr 11).  

Värdegrund dyker upp i många miljöer, det kan vara miljöer som hemmet, skolan och även 
arbete. Miljöerna värdegrund dyker upp i kan vara formella och informella omgivningar. 
Omgivningarna kan vara under raster, lektioner, matsalen eller till och med korridoren i mötet 
av andra människor. I de informella miljöerna kan mobbning tillkomma då det endast krävs 
att bemöta en individ på ett sätt för att individen ska känna sig exkluderad eller kränkt. Elever 
ska få stimulans i deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende för att ta initiativ till att 
prova sina idéer och lösning av problem (Sandin, 2015). Elevernas kunskap om värdegrund 
leder till utveckling om hur de tar ansvar för relationer och hur fungerande möten ska ske 
(Wester, 2007). Steinberg och Sourander (2019) nämner att en betydelsefull lektion är när 
elever får möjlighet till att behandla frågor som rör känsliga ämnen som etik, värderingar och 
annat som tillhör det socio-emotionella fältet. 
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I undervisningen bör lärare i sin kontakt med elever med jämna mellanrum ge komplimanger 
som stärker deras självförtroende, då de har visat en effekt på elevernas presentation. Lärare 
bör ta emot elevernas frågor med respekt då elever blir mer trygga i att yttra sig när de får 
bekräftelser. Undervisningen ska framhäva elevernas framgångar eftersom elever finner hopp 
i att lyckas och leder till en ökad motivation till lärande (Steinberg & Sourander, 2019). 
Förhållandet till värdegrunden är att alla ska bemötas med en ömsesidig respekt, oavsett om 
det är en lärare som bemöter en elev eller tvärtom. I syftet för religionskunskap betonas det 
att undervisningen ska ge elever stimulans till att reflektera om livsfrågor och ha förståelse för 
sitt eget sätt och andras sätt för att tänka och leva (Lgr 11).  

3.2 Demokrati och värdegrund i skolan utifrån lagar, 
styrdokument och konventioner 

I demokratiutredningen (2000, s. 17) har vi dragit ut ett citat som lyder ’’en demokratisk stat lever 
för och genom sina medborgare’’. Detta vill säga att demokrati vilar i folkets förtroende. För att det 
ska bli ett demokratiskt samhälle ska medborgare fungera tillsammans och inte leva isolerade 
(Liljestrand, 2011).  

Skolan har under flera år haft till uppgift att förankra kunskaper om de demokratiska värden 
samhället vilar på. Undervisningen bör grundas på demokrati och värdegrund motverkar det 
odemokratiska uttryck. Elever ska under sin skolgång utveckla till medveten 
samhällsmedborgare och ha kännedom om vilken grund det svenska samhället vilar på. Detta 
ska elever få ta del av men även utveckla för att kunna leva och verka som aktiva medborgare 
i det svenska samhället. Kompetenser som elever ska få kunskap om är de demokratiska 
värderingarna och teorikunskaper som är nödvändiga för att delta i samhällslivet och de 
praktiska färdigheterna som läs-, skriv- och kommunikationsförmågor (Skolinspektionen, 
2012).  

Demokrati innefattar att alla medborgare ska komma till tals och få möjlighet till de val som 
sker i samhället (Lundh & Sandin, 2011). Historia är ett samhällsorienterande ämne där i det 
centrala innehållet i läroplanen betonar att elever ska lära sig berätta om vad det finns för 
likheter och skillnader för barn, kvinnor och männens levnadsvillkor (Lgr 11).  

I Sveriges skolor finns det en demokratisk grund att följa som alla elever ska delta i. Demokrati 
och värdegrund förhåller sig till varandra genom att dem har samma värderingar om mänskliga 
rättigheter och hur medborgare ska leva i det svenska samhället. Demokrati och värdegrund 
ska genomsyra skolans verksamhet. I läroplanen finner vi under rubriken ’’rättigheter och 
skyldigheter’’ som förhåller sig mestadels till demokrati samt värdegrunden (Lgr 11). I Sveriges 
skolor ska lärare som är verksamma och skolledningen fatta beslut tillsammans med elever för 
att elever ska få ta en del av demokratin som råder i skolan (Sveriges riksdag, 2015). Den 
demokratiska frågan går att utöva på så sätt som handuppräckning, omröstningar, ställa frågor 
och yttra sina åsikter (Steinberg & Sourander, 2019). En central roll för att uppnå demokrati 
är att människor får yttra sig fritt (Sundgren, 1996).  
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RF 1:2 belyser att all offentlig makt utgår från befolkningen. Regeringsformen beskriver även 
att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde men också 
för människans frihet och värdighet. En granskning av styrdokumenten tyder på att den 
allmänna verksamheter ska verka för en aktiv delaktighet och jämlikhet i samhället och för att 
ta vara på barnens rätt (demokratiutredningen, 2000). Verksamheter ska också förebygga 
diskriminering av människor som har en annan bakgrund eller en individs kön. Det viktigaste 
uppdraget i skolan är att alla som är verksamma ska värna om demokratin. För att upprätthålla 
en trivsel i skolan måste alla medverka och motverka alla typer av kränkande behandlingar 
(Åstrand, 2018).  

Barn ska växa upp med kunskapen om att de har rätt till sin identitet, medborgarskap, namn, 
stöd och skydd om de utsätts för orättvisa eller diskriminering (Barnkonventionen, 2019). 
Enligt Barnkonventionen är det skolans roll att hjälpa elever för att främja förståelse om de 
mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen (2019) omfattar de mänskliga rättigheterna för 
barn, i detta fall alla människor som är under 18 år. I FN:s konvention skrivs det alla barn har 
rätt till yttrandefrihet och för att uttrycka sina åsikter som inte kränker en annan människa. I 
det centrala innehållet för samhällskunskap betonas det att elever i årskurs 4-6 ska utveckla 
kunskap om de mänskliga rättigheterna och barnen ska känna till sina rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen (Lgr 11).  

I demokratiutredningen (2000) lyfts det fram att alla ska delta i den politiska praktiken. Detta 
är en viktig aspekt att följa då elever ska fostra till demokratiska medborgare. Genom att delta 
i den politiska praktiken skapar det en förståelse om vad som är gott och ont. En medborgare 
som deltar i demokratin ska medverka i gemensamma beslut för att rättigheterna ska bli 
kraftfulla. Medborgare som inte väljer att delta i den politiken har fått brist på undervisning 
om demokrati (demokratiutredningen, 2000). Detta tyder på att individer har brist på de 
verktyg som ger de möjlighet till att påverka de gemensamma besluten. Ju fler medborgare 
som deltar desto mer blir det medborgliga engagemanget aktivt (demokratiutredningen, 2000). 
Elever ska utveckla kompetens i att delta i de demokratiska besluten för att det ska anses vara 
mer som en plikt än en rättighet därav ska så många som möjligt delta (Dahlstedt & Olson, 
2019).  

Läroplanen understryker vikten av att arbeta med demokrati och värdegrund i skolan. Elever 
ska följa de demokratiska värderingarna för att kunna leva sig in i det demokratiska samhället. 
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) betonas begreppen demokrati och värdegrund redan i 
de första kapitlen. Skolväsendet ska främja skolans demokratiska uppbyggnad (Lgr 11). 
Utbildningen ska gynna alla elever i deras skolgång för att utveckla motivation till lust av 
livslångt lärande. Skolan ska visualisera och förmedla värden om människors okränkbarhet, 
individers rättigheter och människors integritet samt lika värde, då framgår även kunskap om 
sammanhållning sinsemellan människor (Lgr 11).  

Skolan har som uppdrag att forma elever till demokratiska medborgare genom kunskap om 
allas lika värde. För att främja elever till att bli demokratiska medborgare är det viktigt att 
läraren inkluderar elever i sina lektionsplaneringar där elever finner en chans till att få sin röst 
hörd genom att rösta för vilka aktiviteter elever vill tillämpa i lektionstillfället. Demokratiska 
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värderingar ska komma i kontakt med elever under utbildningen. Lärare ska i sin undervisning 
förhålla sig till demokratiska arbetsformer och ge elever förutsättningar till att kunna delta i 
samhällslivet. Skolans mål är att lärare ska vara öppen för alla elevernas uppfattningar och 
tankar (Lgr 11). Det handlar om att elever ska få stimulans i att bilda sig, expandera i sina 
uppgifter och jobba med hälso- och livsfrågor som inkluderar värdegrundens uttrycksformer. 
Dahlstedt och Olson (2019, s. 47) nämner att utbildningens första mål är att vägleda elever till 
demokratiska medborgare.  

Skollagen (2010:800) betonar vikten i att skolans uppdrag ska prägla ett demokratiskt 
förhållningssätt som ska främja elever till att inhämta och stärka kunskaper om demokratiska 
värden. Utbildningen ska anknytas till det som uppfattas vara bäst för eleven samt att de ska 
inhämta kunskaper om vilka rättigheter de har i samhället. Undervisningen ska forma elever 
till att respektera och ge frihet till människors olikheter. Skolan ska rikta uppmärksamheten 
till elevernas individuella förutsättningar och ge möjligheter till att de ska bilda egna 
uppfattningar. Skolväsendet har som ansvar att synliggöra och motarbeta könsmönster som 
påverkar deras lärande, val och bildning. 

Skolan ska understödja till att forma elevernas lärdom om vad som tros vara kvinnligt och 
manligt (Lgr 11). Hjort och Furenhed (2016) betonar vikten i ömsesidig återkoppling för en 
effektiv undervisning. En förtroendefull relation mellan en elev och en lärare skapar en positiv 
lärmiljö (Hjort & Furenhed, 2016). I läroplanen (2011) betonas vikten i att läraren ska stärka 
elever och visa tillit till elevernas förmågor.  

I undervisningen av de samhällsorienterande ämnena ska undervisningen belysa demokrati 
och även arbetssätt som tillämpar värdegrund. I samhällskunskap för årkurs 4-6 ska 
lektionerna syfta till att elever utvecklar den kunskap om hur en individ och samhället kan 
påverka varandra samt ge möjlighet till olika samhällsfrågor ifrån olika perspektiv. Syftet för 
samhällskunskapen lyder att ’’undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt’’ (Lgr 11, s. 
224). Kunskapskravet för årkurs 6 innefattar kunskap om hur individers möjligheter till att 
påverka samhället samt att de ska kunna redogöra för vad de mänskliga rättigheterna och 
barnets rättigheter innebär (Lgr 11). 

3.3 Teorier  

De teorier som vi har utgått från i vår litteraturstudie är den deltagande demokratiteorin och 
deliberativ demokratiteori.  

3.4 Deltagande demokratiteori 

I den deltagande demokratiteorin betonas att människan inte bara en individ utan också en 
social varelse. Den deltagande demokratiteorin har använts på grund av att den utmärks av att 
människor ska vara aktiva demokratiska medborgare i samhället. Det vill säga att människor 
ska vara med och bestämma om faktorer som påverkar dem (Långström & Vitra, 2011). Om 
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en individ ska kunna utveckla sin potential, behöver människan leva i gemenskap med andra 
i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma intressen.  

Demokratiutredningen (2000) tas upp den deltagande demokratiteorin. Teorin betonar att 
individer ska kunna prestera sin potential som i att leva tillsammans med andra som har 
ömsesidiga intressen samt jämställdhet och att förtroende tillämpas. Potentialen utvecklas när 
individer samspelar med varandra i jämlikhet. För att utvecklas till en deltagande demokratisk 
medborgare ska det finnas grundläggande kunskaper kring samhällets strukturer samt de 
samhällsvetenskapliga begreppen (Kommentarmaterial, 2017).  

I syftet i läroplanen för grundskolan (2011) ska elever få ta del av att planera lektioner. När 
elever får vara med och delta i planeringar tillsammans med lärare utövar eleverna sin förmåga 
i inflytande och ansvar. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 för de samhällsorienterande 
ämnena betonas det att elever ska få kunskap om vad demokrati är (Lgr 11). Medborgliga 
bildningen sker när elever bemöts av respekt och erbjuds till att uttrycka sina åsikter i 
meningsfulla omgivningar (Hartsmar & Persson, 2013).  

Deltagande teorin är en bas för elever att utvecklas i den sociala samanhållningar mellan 
individer i den allmänna gemenskapen. En betydelsefull vikt är att lärare närvarar i med elever 
och att läraren används som stöd i elevernas kommunikation för en utveckling i elevernas 
deltagande demokrati (Liljestrand, 2011). 

3.5 Deliberativ demokratiteori 

Demokratiutredningen (2000) beskriver deliberativa demokratiteorin där argumentation och 
samtal har sin grund för demokrati. Demokratiutredningen (2000) hävdar att deliberativ 
demokratisk maktutövning skapar förtroende som samverkar med de övertygelser som 
uppstått i ett samtal mellan medborgare. Den deliberativa demokratiteorin handlar om 
samtalets och kommunikationens roll för att utveckla kunskap om demokrati. Den 
deliberativa demokratiteorin skiljer sig i jämförelser med den deltagande demokratiteorin. Det 
den deliberativa demokratiteorin strävar efter är att uppnå den ’’bästa’’ lösningen för den 
samtalssituationen (Långström & Vitra, 2011).  

Demokratiutredningen (2000, s. 22) menar på att demokrati indirekt konstruerar ett ramverk 
för fri diskussion i det öppna rummet. Demokratin är således i behov av att offentliga arenor 
bildar opinioner som därmed kan debatteras och ifrågasättas där även politiken faller in i 
ramen. Demokratiutredningen (2000, s. 23) hävdar att i en fri och öppen diskussion prövas 
förslagen men det som sedan händer med besluten och förslagen analyseras inte inom den 
deliberativa demokratiteorin. I det centrala innehållet i Samhällskunskap för årskurs 4-6 står 
det att undervisningen ska ge kunskap om hur elever kan påverka demokratiska beslut genom 
att skapa opinion (Lgr 11, s. 227). 

Definitionen för det deliberativa samtalet framställs som de samtal där människor får utrymme 
till att uttrycka sitt tyckande samt vara mottaglig för andras ståndpunkter och synpunkter. Ett 



8 
 

av de långsiktiga målen är att de deliberativa samtalen ger en övervägande plats i skolans 
värdegrundsarbete och på så sätt förstärka demokrati. Skolväsendet har i uppdrag att prägla 
den demokratiska kompetensen hos eleverna. Dessa demokratiska kompetenser inkluderar 
förmågan att kunna reflektera, handla och reagera som de principiella demokratiska värden 
vanligtvis innefattar. De deliberativa samtalen är ett grundläggande demokratiskt element 
(Englund, 2013). Liljestrand (2011) hävdar även att i det deliberativa samtalet så är det viktigt 
att engagemang och meningsskapande präglas i klassrummen (Liljestrand, 2011).  
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4. Metod 

Metodavsnittet kommer att innehålla 3 delar, informationssökning (4.1), Urval (4.2) och 
Materialanalys (4.3) 

4.1 Informationssökning 

Informationssökningen utgick först från databasen ERIC ’’Education Resource Information Center’’ 
som innehåller artiklar och litteratur inom områder psykologi och pedagogik. 
Informationssökningen utgick vidare från databasen Primo som är en digital katalog kopplad 
till Jönköping Universitys bibliotek och innehåller böcker, artiklar och övriga publikationer 
online. Dessa två databaser har enbart använts oss vid informationssökningen och fann 
vetenskapliga artiklar som passade bäst till vårt självständiga arbete. 

För att finna relevant forskning inom området så har samtliga sökningar genomförts och utgått 
från begreppen: Democracy, Values, Civic, Social studies, Elementary school, Pupils, 
Education och Teacher. Se i bilaga 1 informationssökning om sökorden och de olika 
sökkombinationer som har använts för att finna relevant forskning i denna litteraturstudie. 

Bilaga 1: informationssökning 

SÖKTJÄNST OCH 
SÖKORD 

ANTAL TRÄFFAR TITEL 

ERIC     
Sökord: democracy* AND 
elementary school* AND 
social studies* 

82 träffar 
  

Democracy in elementary 
school classes, Holmes 
Emma. E (1991) 

Sökord: Democra* AND 
education* AND 
classroom* AND ‘’social 
studies’’ 

40 träffar Active and Democratic 
citizenship education and its 
challenges in social studies 
classrooms 

Sökord: ‘’Democracy 
education’’ AND 
‘’elementary school’’ 

19 träffar Democracy Education in 
Elementary Schools 
  

Sökord: Democracy* AND 
‘’elementary school’’ AND 
‘’social studies’’ AND 
pupils’’ 

5 träffar School democratic Meetings: 
Pupuls Control Discourse in 
Disguise 

Sökord: Democra* AND 
education* AND 
‘’elementary school’’ AND 
teacher* AND classroom* 

138 träffar Democratic spaces: How 
teachers establish and sustain 
democracy and 
education in their classrooms 
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Sökord: democracy* AND 
‘’elementary school’’ AND 
teacher* AND classroom* 

60 träffar How to live democracy in the 
classroom 

Sökord: Democracy* AND 
theory* AND ‘’elementary 
school’’ 

58 träffar Investigating the theoretical 
structure of deliberative 
democratic leadership 

Sökord: Democracy* AND 
theory* AND ‘’elementary 
school’’ 

58 träffar Education for deliberative 
democracy: A typology of 
classroom discussions 

Sökning 1: 
Democracy* OR values* 
education* AND primary 
school* OR elementary 
school* 
Sökning 2:  Democracy* 
AND education* AND 
primary school* 

Sökning 1: 133,813 
  
Sökning 2: 206 träffar 

Artikel 1: Fostering Student’s 
Civic Skills: Education for 
Sustainable Democracy 
  
Artikel 2: Doing the right 
thing in the early years of 
primary school: a longitudinal 
study of children’s reasoning 
about right and wrong 

ERIC THESAURUS     
Sökord: (DE ‘’Elementary 
school students’’ OR DE 
‘’Primary education’’ OR 
DE ‘’Early childhood 
education’’ OR DE 
‘’Elementary education’’) 
AND (DE ‘’Democracy’’ 
OR DE ‘’Social values’’ OR 
DE ‘’values’’ OR DE 
‘’Democratic values’’) AND 
DE ‘’civics’’ 

26 träffar Storypath: A powerful tool 
for engaging children in civic 
education 

PRIMO     
Sökning: Elever demokrati 
kompetens 
samhällsorienterande ämnen 

1 träff Elevernas demokratiska 
kompetens. Rapport från den 
nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU03) - 
Samhällsorienterande ämnen   
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4.2 Urval 

Vårt syfte innehåller breda begrepp som är öppna för många tolkningar och därför har ett 
urval behövts göras. De valda artiklarna är det som berör värdegrunden samt demokrati i 
skolor. De artiklar som berör demokrati fast på en statlignivå har valts bort eftersom vi inte 
undersöker hur demokratin funkar i riksdagen eftersom dessa inte varit relevanta för studiens 
Syfte.  

Forskning om hur undervisningen kan prägla värdegrundsarbetet samt hur demokratin tar sin 
plats i skolan har varit i fokus. Några vetenskapliga artiklar har berört hur demokratin och 
värdegrundsarbetet kan omsättas i praktiken i samhällsorienterande ämnen generellt. De 
publikationer som berörde demokratin historiskt exkluderades eftersom det inte är relevant 
för studiens syfte. 

Bilaga 2: Urval 

Författare År Publikationstyp Titel 
Holmes, Emma E. 1991 Vetenskaplig artikel Democracy in elementary 

school classes 
Ersoy, Arife Figen 2015 Vetenskaplig artikel Active and Democratic 

citizenship education and its 
challenges in social studies 
classrooms 

Samanci Osman 2010 Vetenskaplig artikel Democracy Education in 
elementary schools 

Thornberg, Robert  2010 Vetenskaplig artikel School Democratic 
Meetings: Pupil Control 
Discourse in Disguise  

Collins, Julia; Hess, 
Michael E.; Lowery, 
Charles L.  

2019 Tidskrift Democratic Spaces: How 
teachers Establish and 
Sustain Democracy and 
Education in their 
Classrooms  

Oscarsson, Vilgot 2003 Rapport Elevernas demokratiska 
kompetens. Rapport från 
den nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003 
(NU03) - 
Samhällsorienterande 
ämnen  

Vinterek, Monika  2010 Vetenskaplig artikel How to live democracy in 
the classroom  

Samuelsson, Martin 2016 Vetenskaplig artikel Education for deliberative 
democracy: A typology of 
classroom discussion  
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Chun-Wen Lin 2018 Vetenskaplig artikel Investigating the Theoretical 
Structure 
of Delibartive Democratic 
Leadership  

McGuire, 
Margit., Stevahn, 
Laurie 
& Bronsther,Wennnik, 
Shari  

2019 Vetenskaplig artikel Storypath 
A powerful Tool for 
Engaging Children in Civic 
Education 

Joanne Lunn Brownlee1, 
Susan Walker, Elizabeth 
wallace, Eva Johansson, 
Laura Scholes 

2019 Vetenskaplig arikel Doing the right thing in the 
early years of primary 
school: a longitudinal study 
of children’s reasoning 
about right and wrong 

Atakan Ata 2019 Vetenskaplig artikel Fostering Students' Civic 
Skills: Education for 
Sustainable Democracy 

 

4.3 Materialanalys 

I materialanalysen presenteras och jämförs det valda undersökningsmaterialet som består av 8 
vetenskapliga artiklar, 2 vetenskapliga böcker, 1 bokavhandling och 1 tidskrift.  Denna studie 
är en litteraturstudie där metaanalysen har en viktig del av studien. En metaanalys är en analys 
där man använts sig av flera olika litteraturer. Metaanalys kallas alltså för en systematisk 
forskningsöversikt (Nilholm, 2019, s. 24). Analysen används framförallt för att lyfta 
litteraturstudiens trovärdighet genom att förhålla sig till de olika källorna som använts. Som 
pedagogiska forskare är det viktigt att genomföra olika forskningsöversikter för att veta vad 
som passar bäst till forskningsfältet (Nilholm, 2019, s. 29).  

Vår analys har analyserats i tre olika stadier. Det första steget i analysen var en översiktlig 
undersökning av materialets syfte och inledning. Vi analyserade artiklar, böcker och 
tidskrifternas syfte och inledning för att se ifall det var relevant för arbetet. Därefter 
uppmärksammades resultatdelen för relevans för litteraturstudiens resultat. Efter analysen av 
syfte, inledning och resultatdel analyserades metod, teorier samt diskussionsdelen. 
Materialanalysens sista stadie var att jämföra de olika artiklarna för att finna likheter och 
olikheter för litteraturstudiens resultatdel. Litteraturen analyserades genom att läsa noggrant 
och föra anteckningar om deras innehåll. Nilholm (2019) rekommenderade att kategorisera 
kurslitteraturen utifrån likheter och olikheter. 

Kategoriseringen utgick dessutom utifrån de frågeställningar vår litteraturstudie berör. Vår 
första frågeställning som är hur undervisningen kan undervisningen i grundskolans samhällsorienterande 
ämnen behandla värdegrund och demokrati enligt aktuell forskning? Den andra frågeställning berör vilka 
arbetssätt kan användas i undervisningen för att utveckla förståelse om begreppen demokrati och värdegrund?  
Dessa frågeställningar berör även vårt bakgrundskapitel (se kap. 3). Samtliga källor har använt 
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sig mer av begreppet demokrati än begreppet värdegrund. Begreppet demokrati återkom mycket 
i litteraturen och därav kategoriserades litteraturen i mindre fält. De har kategoriserats utifrån 
hur man ska utvecklas till en demokratisk medborgare, varför värdegrund och demokrati ska 
betonas i undervisningen och vilka följder som kan ske ifall elever inte får komma i kontakt med 
begrepp som dessa.  

När vi gjorde våran materialanalys så använde vi oss av gul färg som motsvarar demokratisk 
medborgare, grön färg som betonar vikten i varför man ska arbeta med demokrati och 
värdegrund och slutligen rosa färg som besvara påföljder av ovetskap kring demokrati och 
värdegrund. I slutet av materialanalysen kollade vi på hur undervisning och arbetssätt kan utveckla 
elevernas förståelse som var vanligt förekommande i forskningen vi analyserat. När vi 
kategorisera de olika arbetssätten som utvecklar elevernas förståelse om demokrati och 
värdegrund, använde vi oss utav post-it lappar där vi antecknade vilka aktiviteter som använts 
i de vetenskapliga forskningarna. Nilholm (2019) rekommenderade att kategorisera litteraturen 
utifrån deras ämne.  

Materialanalysen har krävt en del arbete då man har läst litteraturen ett flertal gånger. Detta 
bidrog till att litteraturen har grundligt undersökts. Flera artiklar som vi undersökt är 
internationella som gjorde att vi fick läsa och analysera de flera gånger för att förstå dess syfte. 
Materialet har påverkat våra egna erfarenheter kring tolkningar om begreppet demokrati och 
värdegrund. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att behandlas. Det litteraturen belyser kommer att 
bilda våra rubriker som är våra frågeställningar: Hur kan undervisningen i grundskolans 
samhällsorienterande ämnen behandla värdegrund och demokrati enligt aktuell forskning? (5.1) och Vilka 
arbetssätt kan användas i undervisningen för att utveckla förståelse om begreppen värdegrund och demokrati? 
(5.2). Fokus i båda avsnitten är hur man kan inkludera demokrati och värdegrund i 
samhällsorienterande ämnen. 

5.1 Hur kan undervisningen i grundskolans 
samhällsorienterande ämnen behandla värdegrund och 
demokrati enligt aktuell forskning? 

Vintereks (2010) studie fokuserar på hur demokratin kommer till liv i klassrummet genom 
olika demokratiska principer som handlar om handling och attityd. Vinterek förklarar att 
forskningen hon granskat visar att pedagogiska strategier i skolan har en stor inverkan på 
elevernas kunskap om demokrati. Det framgår ett exempel på detta där läraren ska låta elever 
delta i olika demokratiska processer där röstning eller olika representativa grupper framgår 
som elever kan ta del av. Vinterek menar om ingen person uttrycker sina tankar vid de tillfällen 
där människor är villiga att lyssna ärligt och respektfullt; då kommer inte demokratin väckas 
till liv. Hon menar på att utbildningens atmosfär måste bestå av tolerans, respekt och 
uppmuntrande till människors självkänsla för att kunna främja fram viljan och förmågan att 
uttrycka en tanke såväl som viljan att lyssna på andra. Hon säger att detta är tecken på 
demokrati och kan ge demokratiskt liv i klassrummet (Vinterek, 2010).  

Ersoy (2015, s. 1) beskriver att samtala om de problem som finns i samhället genom praktiska 
övningar ska ge en bättre förståelse för hur vekligheten kan debatteras i klassrum som därmed 
ska införliva demokratin hos eleverna. Genom samtal och diskussion om samhällsproblem 
fostras eleverna till demokratiska medborgare samt utvecklar en förståelse för de mänskliga 
rättigheterna. Detta ska ge en bredare förståelse för demokratin och värdegrundens 
beståndsdelar (Ersoy, 2015). Han hävdar också att den aktiva medborgarbildningen kräver ett 
demokratiskt men även deltagande skolstruktur och aktivt deltagande i läroplanen. Han 
nämner även att det är därför kursplaner, demokratisk skolkultur och aktivt deltagande 
gemensamt kompletterar den aktiva medborgarbildningen (Ersoy, 2015).  

I Holmes (1991) vetenskapliga artikel beskrivs hur man i undervisning kan hjälpa elever 
uppleva vad demokrati och värdegrunden kan innebära. Hon hävdar att läraren bör samtala 
kring barnens rättigheter och ställer frågor, t.ex., ”Varför är skolan bra för ungdomar?”, ”Varför 
tar era föräldrar er till skolan?”. Dessa didaktiska frågor bidrar till ett aktivt deltagande i diskussion 
och erbjuder elevnära situationer. Holmes nämner även att man under lektionstillfällen ska ge 
elever tillfälle till att diskutera begreppen rättigheter, ansvar och respekt för att uppleva det 
demokratiska i ett klassrum så ska eleverna få medföra, delta i grupper och kommunicera med 
varandra Holmes (1991) men även att ett demokratiskt klassrum ger förvärvad kunskap om 
värderingar och beteende som ska karakterisera en typisk medborgarna i en demokrati. Hon 
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benämner att diskussioner, demokratiska beslutsfattande och demokratisk utformning i 
undervisning leder till en god förståelse för de demokratiska värdena (Holmes, 1991).  

I en annan vetenskaplig artikel av Samuelsson (2016) nämns det att använda sig av den 
deliberativa demokratin i SO-undervisningen ger pedagogerna ett sätt att fostra elever till 
demokratiska medborgare. Genom att utöva deliberativ demokrati så blir det lättare för läraren 
att utveckla elevernas kunskaper både i det sociala och emotionella förmågorna.  En typ av 
aktivitet man kan använda sig utav i sin undervisning är att säga ett påstående och därefter 
höra elevernas åsikter och tankar (Samuelsson, 2016).  

Ett exempel för att beröra den emotionella nivån så ställer läraren frågor som berör eleverna; 
’Varför är skönhet viktigt?’’, genom att ställa denna typ av fråga gör det lättare för läraren att 
ställa följdfrågor som får elever att utveckla sin argumentation (Samuelsson, 2016). Genom 
att ställa elever följdfrågor visar läraren att hen är intresserad av det eleven talar om (Vinterek, 
2010).  Thornberg (2010) beskriver ett sätt att arbeta med demokrati i skolan och elevernas 
engagemang är genom deltagande i möten av olika demokratiska slag till exempel klassråd eller 
någon annan form av demokratiskt möte. Thornberg (2010) hävdar att detta kan jämföras 
med en skotsk studie som han nämner i sin text där lärare rapporterar in sina idéer och åsikter 
om elevers deltagande i undervisningen. Thornberg (2010, kap 2.2) nämner att den deliberativa 
kommunikationen baseras på den deliberativa demokratimodellen som ska fostra elever till 
medborgare.  

Samuelsson (2016, s. 3) betonar att elever som deltar i klassrummets diskussioner får möjlighet 
att öva på att argumentera, ge förklaringar till deras tankar samt lyssna på andra. När eleverna 
gör detta så skapar de kollektivt den demokratiska processen. Samuelsson (2016) skriver att 
elever ska delta i demokratiska överläggningar för att öva på att ge argument om ens tankar 
och reflektera kring andras synpunkter för att nå den kollektiva slutsatsen som ska 
framkomma i demokratin. Ersoy (2015) hävdar dock att undervisningen ska erbjuda elever en 
aktiv medborgarbildning som bygger på den sociala och de moraliska aspekterna, detta skapar 
då ett ansvar och är en process som utvecklar individen socialt, politiskt, ekonomiskt och 
kulturell.  

Samanci (2010) har intervjuat flera antal lärare i olika skolor. Hans intervjuer grundades på att 
han ville veta hur SO-undervisningen kan bidra till kunskap kring demokrati och värdegrund. 
berörde dödsstraff till exempel. ’’Människolivets okränkbarhet är en pelare i värdegrunden 
[…]’’ trots detta var det nästan en tredje del av alla elever som svarade på att dödsstraff bör 
tillåtas (Oscarsson, 2003) Syftet med litteraturstudien var att noga undersöka hur forskningen 
redogör för hur lärare i samhällsorienterande ämnen arbetar med demokrati och värdegrund i 
klassrummet samt utvecklar elevernas kompetens. Tack vare de forskningar som vi har 
analyserat, givit oss svar på våra frågeställningar genom deras observationer, erfarenheter och 
intervjuer.  

Det som kan lyftas i vår slutsats är att forskning har lyft liknande faktorer och metoder på hur 
kunskapsutvecklingen skall ske. Det som är en gemensam faktor i de flesta artiklarna är att 
lärare ska använda sig av demokratiska utformningar i undervisningen samt inkludera elever i 
undervisningen och dessutom planeringar. Svaret på frågeställningen angående hur man 
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behandlar värdegrund och demokrati i undervisningen tycks vara att läraren ska ge elever 
praktiska övningar där elever får ta ställning till argument, sätta sig in i någon annans 
livssituation eller spela rollspel i olika partier. Detta är gynnande för eleverna att få göra för 
att de ska får samtidigt kunskap om det som behövs i de olika kriterierna för godkänt i de 
samhällsorienterande ämnena samt kunskap om värdegrund och demokrati.  

För att förändra elevernas sätt att tänka är det viktigt i undervisningen att använda sig utav 
demokratiska representationsformer för mer toleranta attityder i skolans värdegrund och dess 
utveckling. ’’Ju starkare politiskt intresse en elev har, desto sannolikare är det att hen accepterar 
de grundlagsstadgade demokratiska rättigheterna liksom de tolerans och solidaritetsvärden 
som anges i skolans värdegrund’’ (Oscarsson, 2003, s. 60). 

I Atakan (2019) vetenskapliga studie beskrivs det att samhällsfärdigheter är en större 
uppsättning av idéer om vad som tros vara nödvändigt för medborgarna att vara engagerade i 
det offentliga livet. Uppfattningen att dessutom kunskap om vissa typer av "färdigheter" krävs 
för att effektivt kunna delta i det offentliga livet. Han beskriver vidare att läraren är en av de 
mest inflytelserika faktorerna för barns kunskapsutveckling. Elever kan uppnå höga resultat i 
medborgarförståelse eftersom de kan ha en motiverad lärare. 

Atakan (2019) skriver vidare om att han tagit del av hur olika forskare kategoriserat vad som 
utgör en medborgare. Medborgare kritiserar idéer och ställer frågor men har också förmågan 
att samla in, bedöma och destillera information. Den andra kategorin för vad som utgör en 
medborgare är kommunikation. Medborgare ska förstå och lyssna på andras åsikter innan hen 
uttrycker sina egna åsikter för att skapa möjlighet till att diskutera kontroversiella frågor. Han 
beskriver den sista kategorin som är samarbete där du som medborgare ska delta i möten och 
andra samhällsfrågor. Atakan (2019) skriver vidare att dessa kategorier och de specifika 
färdigheterna i varje kategori inte är en lista över alla medborgarkunskaper men representerar 
utan snarare tolkas medborgarskapet som ett allmänt naturbegrepp som innehåller 
medborgerliga färdigheter som krävs för att ha ett effektivt samhällsengagemang i ett 
demokratiskt system. 

Artikeln som Joanne Lunn Brownlee, Susan Walker, Elizabeth Wallace, Eva Johansson och 
Laura Scholes (2019) har grundat sig på data från intervjuer där 124 elever har blivit 
intervjuade. I intervjun fick eleverna svara på frågor om vad som enligt dem är rätt och fel. 
Denna studie inkluderade barns idéer om vad de tolkar vara rätt och fel i skolsammanhang 
individuellt. Frågor som berörde intervjun handla också om rättvisa och hur man som elever 
följer den grund skolan vilar på. Det författarna uppfattade i studien var att utbildningen för 
ett aktivt medborgarskap och pedagogik var viktigt för att kunna inkludera de moraliska 
värdena och utveckla deras inlärning om vad som är rätt och fel.  

Detta kunde vara både positivt och negativt på så sätt att det blev en befrielse för elever att 
utveckla förståelse om rätt och fel men också förtryckande beroende på hur de framhävdes 
för eleverna (Brownlees et al, 2019). Det behov som behövdes uppfyllas och arbetas mer med 
i grundskolan var att stödja elever till att bli aktiva medborgare med hjälp av deltagande 
pedagoger som lägger sitt fokus i demokrati. En pedagog som lägger sitt fokus på demokrati 
utvecklar även elevernas förståelse om demokrati samt innefattar de moraliska frågorna om 
vad som är rätt och fel. Brownlees med flera (2019) betonar vikten i att eleverna ska utveckla 
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sin förmåga i att göra individuella val och fatta egna beslut. Detta för att elever ska ge förbereda 
sig inför framtiden där man tar ställning till ens egna tyckande och tänkande. Eleverna kan på 
så sätt utveckla sin förmåga i hur kan argumentera för det man tycker och tänker (Brownlee 
et al, 2019).  

Det forskarna kom fram till var att elever är underordnade, deras röster tystas och även deras 
åsikter och därav behöver skolor införa fler arbetsuppgifter samt att läraren måste ta ställning 
till att ge elever möjlighet till yttrande frihet och få sin röst hörd mer än vad den redan görs. 

 

5.2 Vilka arbetssätt kan användas i undervisningen för att 
utveckla förståelse om begreppen värdegrund och 
demokrati? 

För att elever ska få bra kunskaper så är det viktigt att läraren är utbildad i sitt ämne. Det krävs 
att läraren har breda kunskaper och skapar delaktiga aktiviteter som berör det demokratiska 
samhället (Ersoy, 2014) Sedan beskriver Samuelsson (2016) vidare hur viktigt det är att läraren 
är intresserad av demokrati och att läraren har ett utbildningsmål i klassrummet som en 
pedagogisk praxis. Han förklarar att en SO-lärare bör beröra de skyldigheterna man har som 
medborgare (Ersoy, 2015). Medan Vinterek, (2010) hävdar att i undervisningen ligger det ett 
stort ansvar på lärarens val av metoder men även lärarens attityd för demokratin. Hon 
beskriver vidare att elever alltid ska få möjlighet att delta i diskussioner och vara med och rösta 
i skolrelaterade situationer. Hon menar på att detta i sin tur präglar eleverna och skapar djupare 
förståelse av vad demokrati är.  

I McGuire, Margit E, Stevahn, Laurie, Bronsther, Shari Wenrik, (2019) artikel nämns Story 
Path som är ett arbetssätt som används på så sätt att eleverna får diskutera och reflektera kring 
deras roll i samhället och sedan få spela rollspel i att leva ett annat liv. Läraren ger eleverna 
möjlighet till att aktivt delta i kvalitativ undervisning som gynnar deras lärande. De nämner i 
samma veva att eleverna är vår framtid och genom att tillämpa Story Path i 
samhällsorienterande lektioner gör att elever upplever och inhämtar kunskaper om demokrati 
och värdegrund. En annan aktivitet de nämner är att elever får till uppgift att de får fundera 
ut en plats och därefter skapa en väggmålning för en visuell representation av platsen. Därefter 
får elever själva kreativt skapa en egen karaktär för berättelsen och karaktärens roll. Till 
exempel om de ska skapa en karaktär som lever i Seattle som jobbar som polis så ska de sedan 
leva sig in i rollen.  Denna aktivitet kallas för Story path där eleven få delta och redogöra för 
den karaktär de fick leva sig in genom en berättelse. McGuire et al (2019) lyfter att Story Path 
är ett rollspel som stimulerar elevernas kunskapsutveckling och har visat sig vara väldigt 
effektiva för att fostra eleverna till aktiva medborgare inför framtiden.  

Thornbergs (2010) nämner en skotsk studie i sin vetenskapliga artikel som handlar om att 
fokusera sig in på hur läraren samt elever deltar och hur deras beslutsförmåga används i 
demokratiska mötena. Thornberg (2010) beskriver även att många utbildningsforskare hävdar 
att demokrati i skolan bör begränsas till en mer formell demokrati. Han skriver vidare att 
skolvärden är i en form av en informell demokrati som är en deliberativ kommunikation som 
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används i lärarsituationer (Thornberg, 2010) Denna studie ska främja och förbereda elever till 
att fostra de till medborgare. Medan Samanci (2010) hävdar, för att främja elevernas attityd till 
ett demokratiskt lärande så måste läraren bedriva formella undervisningsmetoder och tekniker.  

Chun-Wen Lin (2018) har gjort observationer och genomfört intervjuer på ett flera skolor. I 
Chun-Wen Lins observation fick han syn på en metod som skapade en god demokratisk 
undervisning i klassrummet. Eleverna fick under lektionen se en film och därefter skriva ett 
brev till de karaktärer de fattade tycke för mest. En elev han undersökte hade skrivit ett brev 
som skulle presenteras inför klassen. Detta skapade ett moment där eleven undermedvetet 
fick ta del av lärarens demokratiska undervisning. Genom sådana uppgifter där elever får 
möjlighet till att skapa en text utav kreativitet och allmänt tänkande, då använder sig läraren 
utav ett demokratiskt förhållningssätt och under tiden inhämtar elever kunskaper kring andra 
människors situationer och utvecklar navigeringskänslan (Lin, 2018).  

Collins, Hess och Lowery (2019) beskriver att en demokratisk utbildning hjälper elever att 
förstå det värdsliga perspektivet och de får även en utvecklad förståelse för andra kulturer. I 
en observation där läraren arbetade demokratiskt fick elever utveckla förståelse för deras 
fullständiga egna rättigheter och skyldigheter. Elever ska respektera och visa uppskattning 
samt förståelse för rättigheterna runt omkring dem. Redan i detta stadie utvecklas elever till 
att åtagande försvara andras rättigheter som utvecklar deras egen känsla och röst som 
självständiga medborgare. I en intervju svarade en lärare att demokratisk utbildning är riktigt 
viktigt och en demokratisk utbildning utgår ifrån att lära känna dina elever väl. Det som kan 
vara problematiskt med att inte känna dina elever är att svårigheten ökar för lärare att främja 
den demokratiska fostran i ditt klassrum. Läraren benämner under intervjun att det handlar 
om att lära känna eleverna, komma överens med varandra och skapa aktiviteter i de 
samhällsorienterande ämnena som värnar om deras behov för lärdom (Collins et al, 2019).  

Oscarsson (2003) benämner i sin artikel är att elevers demokratiska kompetenser tillkommer 
i olika dimensioner. I den första dimensionen tillkommer kunskapsdimensionen där tillämpas 
deras kunskap om demokrati och politik sam demokratiska principer. Den andra dimensionen 
består av deltagar- och engagemangsdimensionen där elever ska få möjlighet till inflytande och 
deltagande i skolan (Oscarsson, 2003). Han menar att elever ska få intresse för politik och 
förhålla sig demokratiskt i skolan och samhället. Den tredje dimensionen är 
attityddimensionen som hör samman med värdegrundsfrågor. Eleverna får i detta stadium 
kunskap om de olika värdefrågorna och deras demokratiska fri och rättigheter. Genom att 
samtala om detta kan man ändra elevers attityd från negativ till positiv när de får kunskap om 
deras rätt i samhället (Oscarsson, 2003). Den sista dimensionen är samtalsdemokratiska 
dimensionen som ger elever möjlighet till att träna de demokratiska färdigheterna genom 
samtal. På så sätt påverkar det även klassrumsklimatet.  

Oscarsson (2003) finner att elever inte har den kompetens som är tillräcklig som behövs för 
kunskapen om demokrati och värdegrund. Genom olika uppgifter har resultaten visat att 
elever finner svårigheter i samhällets grunder. Han påpekar att ju större politiska intressen 
elever har, desto mer kommer värdegrundsattityderna bli positiva (Oscarsson, 2003). 
Oscarsson (2003) har kommit fram att om det finns brist på kunskap kring mångfalden 
kommer elever se människor som subjektiv som attribut. Det är därför inte tillräckligt att 
undervisningen förklarar demokrati utan att det ska tillämpas utav lärare och i undervisningen.  
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Samanci (2010) genomförde en intervju med en lärare om hur eleverna utvecklar sin kunskap 
om demokrati. I intervjun fick han svar på att läraren använder sig av spel som elever får hjälp 
med att förvärva färdigheter i att demokratiskt genomföra liv. Elevernas uppgift under spelets 
gång var att de först delades upp i grupper där respektive grupp fick representera ett parti med 
ett namn som gruppen kommit överens om. Därefter fick grupperna ett problem som de ska 
diskutera samt komma fram till en lösning på problemet. Tack vare en sådan aktivitet i de 
samhällsorienterande ämnena fick eleverna upp ögonen för vad begreppet demokrati innebär 
men även hur de förhåller sig demokratiskt i praktiken. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och analyseras studiens metod och resultatdel. De följande är 
metoddiskussion (6.1), resultatdiskussion (6.2) och vidare forskning (6.3). 

6.1 Metoddiskussion 

Redan vid litteraturens sökningsprocess letade vi efter vetenskapliga artiklar som innefattar 
begreppen värdegrund, demokrati, grundskola och samhällsorienterande ämnen. I början av 
sökningen uppkom problem med vår begränsning av arbetet. Begreppet demokrati är så brett 
att vi fick söka i de olika databaserna med flera sammanlagda sökord. Sökorden på engelska 
bidrog till att vi fann vetenskapliga artiklar som hade relevans till vårt arbete. I början av 
sökningen togs det för givet att sökordet ”elementary school” betydde grundskola och det var 
endast det ordet som kom till användning. Vi använde oss därefter utav thesarus (ERIC) för 
att få fler exempel på engelska artiklar om grundskola och utbildning. Ett sökord vi fann var 
problematisk var begreppet värdegrund som inte har någon specifik översättning till det 
engelska språket då det finns flera ord som innefattar samma betydelse. Detta orsakade hinder 
för oss att hitta internationella artiklar som behandlar begreppet värdegrund.  

Våra frågeställningar som vi använt oss utav från allra första början var alldeles för breda för 
litteraturstudiens arbete och det resulterade i att vi avgränsade våra frågeställningar utifrån de 
vetenskapliga litteraturerna vi hittade. Det som har varit mest krävande för detta arbete är 
formuleringen av frågeställningarna. Eftersom värdegrund och demokrati är två väldigt breda 
begrepp var även sökorden en faktor som tog tid och kraft som innebar nackdelar med arbetet. 
När vi använde oss utav flera sökord fick vi väldigt få träffar, å andra sidan när vi använde oss 
utav för lite sökord fick vi flera hundratals sökningar. De felkällor som tillkom under 
litteratursökningen var de internationella källorna, där de sökord vi använt oss utav användes 
i ett annat sammanhang som inte var relevant för vår litteraturstudie. Sammanlagt har vi 
använt oss utav tio vetenskapliga artiklar, en tidskrift, och en rapport.  

6.2 Resultatsdiskussion 

I denna diskussion kommer resultatet diskuteras utifrån vilken information som den 
vetenskapliga litteraturen kommit fram till. För att sammanfatta vad alla vetenskapliga 
forskningar har fastlagt är att kunskaper om demokrati och värdegrund bidrar positivt både i 
skolans undervisning och även skolans miljö. När elever fått kunskap om demokrati och 
värdegrund utvecklar deras förmåga i att känna medkänsla, förståelse för andras åsikter och 
tankar och dessutom vad som tolkas vara gott och ont.  Fördelen med att lära ut vad demokrati 
och värdegrund innebär i samhällsorienterande ämnen är att de kan få kunskap om så mycket 
som relaterar till de flesta ämnena. I Religionsundervisningen kan man ge elever kunskap om 
etik och moral samt att alla har rätt till religionsfrihet.  

I Samhällskunskap kan man relatera till vad demokrati innebär och hur ett land anses vara 
demokratiskt, samt benämna skillnader mellan länder som är demokratiska och diktaturer. 
Enligt den vetenskapliga litteraturen har detta givit eleverna ett större perspektiv om hur man 
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ska förhålla sig i det samhället man lever i. Undervisningen i samhällskunskap kan man 
förespråka landets lagar och regler så elever förstår vad grunden till ett demokratiskt samhälle 
innefattar. Detta ger eleverna ett större perspektiv samt att elever finner motivation till att 
uppskatta det demokratiska samhället vi lever i. Människors rättigheter tillämpas i Sveriges 
lagar, läroplanen och skollagen. Värdegrunden kan relateras till Sveriges bestämmelser. 
Undervisningen kan alltså ge elever kunskap om att alla människor har sina rättigheter, man 
får tro på vad man vill, se ut hur man vill och att man inte får kränka någon annan människa. 
Skolan vilar på värdegrundsarbetet och därför anses det vara skolans uppdrag att ge elever 
kunskap om värdegrunden i de samhällsorienterande ämnena.  

I flera av våra vetenskapliga artiklar har det nämnts att det praktiska har ett stort inflytande i 
att elever utvecklar kunskaper i att själva kunna skapa en interaktion med andra genom att 
kommunicera och argumentera kring deras åsikter. Men problemet vi finner här är att det är 
svårt att lära elever kunskap om att de ska vara mottagliga för andras åsikter. Utifrån våra 
erfarenheter under VFU så anser vi att ett flerantal elever inte har kompetensen att ta emot en 
annans åsikt utan anser att ens egna åsikt är den rätta. Detta är en förmåga som bör utvecklas 
för att elever ska utvecklas som demokratiska samhällsmedborgare.  

Resultatet i McGuires (2019) studie visar på att Story Path är är ett verktyg man kan använda 
sig i de samhällsorienterande ämnena. Denna metod i undervisningen skapar inte bara 
förståelse om ordet demokrati och värdegrund utan ger elever möjlighet till att känna empati 
och skapa förståelse om omvärlden. Vi finner utifrån den artikeln att StoryPath bör införas i 
alla skolor i Sverige eftersom det bidrar med så mycket positiv kunskap. Som lärare för att 
utveckla demokratiska medborgare är det viktigt att inkludera elever i sin planering och även 
i diskussioner. Det som resultaten haft gemensamt är att elever som har en god relation till 
läraren där det finns trygghet leder till en ökad motivation för kunskapsinlärning. Som Samanci 
(2010) benämnt i sin artikel är att läraren ska ha god kunskap om demokrati och 
medborgarskap. Det han menar i sin vetenskapliga forskning är att lärarens ämnesdidaktiska 
kunskaper tillför en stor del av deras kunskap i undervisningen. Elever ska få chans till att få 
svar på de frågor de ställer och därför krävs det att läraren är engagerad samt motiverad i sin 
yrkesroll och lärande. Det som kommit fram i de samtliga artiklarna är att människor behöver 
få kunskap om demokrati och värdegrund för att kunna utvecklas till den ideala medborgaren. 
Med det sagt så ska medborgare fostras i en moralisk gemenskap.  

Det vi finner problematisk från egna erfarenheter är som tidigare nämnt elevernas kunskaper 
idag om demokrati och värdegrund. Dessa två begrepp har ett stort inflytande i elevernas 
framtid och deras handlingar. Vi anser även att diskriminering och kränkningar kan uppstå på 
grund av att elever inte har kunskap eller fått arbeta tillräckligt med värdegrund och demokrati. 
I läroplanen tillkommer de första kapitlen om att skolan ska vila på en demokratisk grund och 
att värdegrundsarbete ska tillföras. Det som vi anser är negativ aspekt i läroplanen är att det 
inte finns något mål strävar efter att arbeta med värdegrund på samma sätt som demokrati i 
de samhällsorienterande ämnena. Vi finner att dessa begrepp är så pass viktiga att de borde 
införas i de centrala innehållen och kunskapskraven i ämnena.  
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I framtiden är det vi som ska ge elever möjlighet till inlärning och kunskap och därför är våra 
ämnesdidaktiska kunskaper viktiga. I de samhällsorienterande ämnena finner vi många 
fördelar om vad som är viktigt att elever ska få kunskap om. Våra åsikter är att det är genom 
dessa ämnen vi bildar elever till medmänniskor och goda samhällsmedborgare. Det 
demokratiutredningen och skolverket beskriver gemensamt är att de ser den demokratiska 
fostran som en enkelriktad utveckling där elever ska ta till sig fastställd demokratisk 
värdegrund. 

6.3 Vidare forskning 

Studien har lyft fram faktorer som kan påverka elever i framtiden om de inte får kunskap om 
de demokratiska värdena samhället vilar på. De som kan vara en vidare forskning kring detta 
område är att man kan hitta fler sätt kring hur man kan använda sig utav värdegrunden på ett 
mer konkret sätt i undervisningen. 

Syftet med litteraturstudien var att noga undersöka hur forskningen redogör för hur lärare i 
samhällsorienterande ämnen arbetar med demokrati och värdegrund i klassrummet samt 
utvecklar elevernas kompetens. Tack vare de forskningar som vi har analyserat, givit oss svar 
på våra frågeställningar genom deras observationer, erfarenheter och intervjuer. Det som kan 
lyftas i vår slutsats är att forskning har lyft liknande faktorer och metoder på hur 
kunskapsutvecklingen skall ske.  

Det som är en gemensam faktor i de flesta artiklarna är att lärare ska använda sig av 
demokratiska utformningar i undervisningen samt inkludera elever i undervisningen och 
dessutom planeringar. Svaret på frågeställningen angående hur man behandlar värdegrund och 
demokrati i undervisningen tycks vara att läraren ska ge elever praktiska övningar där elever 
får ta ställning till argument, sätta sig in i någon annans livssituation eller spela rollspel i olika 
partier. Detta är gynnande för eleverna att få göra för att de ska får samtidigt kunskap om det 
som behövs i de olika kriterierna för godkänt i de samhällsorienterande ämnena samt kunskap 
om värdegrund och demokrati. 

Vi tycker att man ska arbeta med demokratiskt genom att beröra fri- och rättigheter samt 
skyldigheter för medborgare i det demokratiska samhället vi lever i. Barn i sin tidiga ålder kan 
skapa en bredare förståelse och få bättre medvetenhet om deras rättigheter. I 
Samhällskunskapsämnet så omnämns det i det centrala innehållet att årskurs 7 elever ska 
utveckla kunskapen om etiska och demokratiska dilemman som håller ihop med de 
demokratiska rättigheterna som finns samt skyldigheter (Lgr 11). Detta är ytterst viktigt att 
utveckla redan i den tidiga åldern då elever blir mer förberedda inför framtida bemötanden 
med andra människor. Elever använder sig utav sociala medier varje dag och därav borde 
undervisningen rikta sig mer åt att utveckla deras förståelse för yttrandefrihet samt att 
förebygga mot de kränkningar som sker i sociala medierna. Detta är ett mål som ska utvecklas 
i årskurs 7 men bör definitivt utvecklas redan i det tidigare stadiet. 

 



23 
 

7. Referenslista 

Atakan Ata (2019). Fostering Student’s Civic Skilss: Education for Sustainable Democracy. Georgia 
Educational Researcher. Turkey. 
 
Brownlee, j., Johansson, E., Scholes, L., Walker, S., Wallace, E. (2019) Doing the right thing in 
early years of primary school: a longitudinal study of children’s reasoning about right and wrong. Australia. 
 
Chu-Wen Lin (2018). Investigating the Theoretical Structure of Deliberative Democratic 
Leadership. Journal of Education and Training Studies  
 
Collins, J., Hess, M., & Lowery, C. (2019). Democratic Spaces: How Teachers Establish and 
Sustain Democracy and Education in Their Classrooms. Democracy & Education, 27(1).  
 
Dahlstedt, M. & Olson, M. (2019). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Andra upplagan Malmö: 
Gleerups  
 
Ekman, J. (2011). Skolan och medborgarskapandet: en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.  
 
Englund, G & Fors, z. (2019) Ökande mobbning i skolan. Publikationstyp: Debatt. Pedagogiska 
magasinet. Lärarförbundet: Stockholm. 
 
Englund, T. (2013). Deliberativa samtal som värdegrund historiska perspektiv och aktuella förutsättningar. 
Huddinge: Södertörns högskola.   
 
Ersoy, Arife Figen (2014). Active and Democratic citizenship education and its challenges in 
social studies classrooms Publication Type: Journal Articles; Reports – Research  
 
Hjort, S. & Furenhed, A. (2016). Effektiv undervisning: meningsfullt lärande. (1. Utg). Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Holmes, E. (1991). Democracy in Elementary School Classes. Social Education, 55(3), 176–178. 
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1304707520/   
 
Johnsson Harrie, A., & Larsson, H. (2012). Samhällsdidaktik sju aspekter på samhällsundervisning i 
skola och lärarutbildning. Linköping: Linköpings universitet, [Forum för ämnesdidaktik].  
  
Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande: diskussionen som undervisning och demokrati. (1. uppl.) 
Stockholm: Liber.  
 
Långström, S. & Virta, A. (2011). Samhällskunskapsdidaktik: för utbildning i demokrati och 
samhällsvetenskapligt tänkande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
 
Lönnerblad, V. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: BRIS  
 



24 
 

McGuire, Margit E, Stevahn, Laurie, Bronsther, Shari Wenrik (2019). Storypath, A Powerful Tool 
for Engaging Children in Civic Education. Publication type; Journal Articles; Reports – Evaluative.  
 
Oscarsson, V. (2005). Elevers demokratiska kompetens: rapport från den nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU03) – Samhällsorienterande ämnen. Göteborg: Inst. För pedagogik och 
didaktik, Göteborgs univ. 
 
Osler, A. (red.) (2000). Citizenship and democracy in schools: diversity, identity, equality. Stoke-on-
Trent: Trentham.  
 
Samanci, O. (2010). Democracy Education in Elementary Schools. The Social Studies, 101(1), 
30–33. https://doi.org/10.1080/00377990903285499  
 
Samuelsson, M. (2016). Education for Deliberative Democracy: A Typology of Classroom 
Discussions. Democracy & Education, 24(1), 9.  
 
Sandin, L. (2015) Det beslöjade rummet: ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. 
Diss. Härnösand: Mittuniversitet, 2015. Härnosand. 
 
Skollag (2010:800) utfärdad 2010-06-23, ändrad t.o.m. SFS 2013:823. (2014). Linköping: 
Linköpings universitet.  
 
Steinberg, J., & Sourander, Å. (2019). Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan (Första 
upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning.  
 
Sundgren, G. (1996). Kunskap och demokrati: om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sverige (1977). Regeringsformen, Riksdagsordningen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen.. 
Stockholm: SFS  
 
Sverige. Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund [Elektronisk resurs]. 
Stockholm: Skolinspektionen. 
 
Sverige. Skolverket (2000). Med demokrati som uppdrag [Elektronisk resurs] en temabild om 
värdegrunden. Stockholm: Statens skolverk.  
 
Thornberg, R. (2010). School democratic meetings: Pupil control discourse in disguise. Teaching and Teacher 
Education, 26 (4), 924-932. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.033 
 
Vinterek, M. (2010). How to live democracy in the classroom. Education Inquiry, 1(4), 367–
380. https://doi.org/10.3402/edui.v1i4.21951  

 

https://doi.org/10.3402/edui.v1i4.21951


1 
 

Bilaga 3: Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Publikationsår 

Syfte Design 
Datainsamling 
Urval 
Land 

Studiens teoretiska 
utgångspunkt 

Resultat 

Arife Figsen Ersoy. 
 
“Active and Democratic 
citizenship Education and its 
Challenges in Social Studies 
Classrooms” 
Tidskrift 
2015 
 

Syftet med den här studien 
är att utforska de aktiva och 
demokratiska 
utbildningsförfaranden i 
samhällsorienterande 
ämnen för att elever ska 
utmanas i aktiva 
medborgarskaps utbildning. 

Vetenskaplig artikel 
 
Intervjuer och 
observationer i klassrum 
 
Turkiet 

Framgår ej. I handling av praktiska 
aktiviteter i undervisningar 
om medborgaskap 
utvecklar elever förståelse 
om demokratiska värden i 
samhällsorienterande 
ämnen.   

Robert Thornberg 
“School democratic meetings 
Pupil control discourse in 
disguise” 
- 
2010 

Syftet med denna studie är 
att undersöka hur lärandet i 
‘’demokratiskt deltagande’’ 
utgörs av den sociala 
interaktionen och i 
samtalsmönstren i en 
svensk grundskola. 
 

Vetenskaplig artikel 
 
Kvalitativ studie med 
observationer i klassrum 
och med lärare 
 
Sverige 

Socio-kulturell teori Lärare och rektorer måste 
överväga hur 
organisationen och 
institutionella ramar 
begränsar elevers 
möjligheter. Elever ska 
delta i deliberativa 
kommunikationer och fatta 
beslut med andra för en 
utveckling i den sociala 
interaktionen. 
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Julia Collins, Michael E. 
Hess, Charles L. Lowery. 
“Democratic Spaces; How 
Teachers Establish and Sustain 
Democracy and Education in 
Their Classrooms” 
- 
 

Syftet med den tidskriften 
är att förstå hur 
självidentifierade 
demokratiska lärare 
praktiserar demokratisk 
utbildning i klassrummet. 

Tidskrift 
 
Kvalitativ studie med 
intervjuer 
 
USA 

Deweyans demokratiteori Deltagande i praktiken av 
demokrati utvecklar 
förmågor som 
redovisningsåtgärder som 
kräver att demokratiska 
utrymmen skapas. Man ska 
som lärare själv skapa sina 
utrymmen för demokrati 
för sina studenter.  

Monika Vinterek 
“How to live democracy in the 
classroom” 
- 
2010 

Syftet med denna studie är 
att utforska elevernas 
relation till deras beteende 
och attityder i det dagliga 
klassrummet. De 
utbildningsmål som är 
förknippade med 
demokratin är det viktigaste 
läraren ska främja i 
undervisningen. 

Vetenskaplig artikel 
 
Observation och intervjuer 
 
Sverige 

Rosenblatts språkliga teori Det är lärarens handlingar 
som främjar sättet att leva 
demokratiskt i 
klassrummet.  

Martin Samuelsson 
“Education for Deliberative 
Democracy; A Typology of 
Classroom Discussions” 
- 
2016 

Syftet med denna artikel är 
att få mer teoretiska 
politiska ideal om 
deliberativ demokrati via 
pedagogiska aktiviter som 
används i undervisningen.  

Vetenskaplig artikel 
 
Observation och intervjuer 
 
Norge 

Deliberativ demokratiteori En utbildning för som 
innefattar deliberativ 
demokrati ger elever 
kunskap om hur man ska 
argumentera, stödja andra, 
lyssna och reflektera över 
vad andra människor säger.  
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Emma E. Holmes 
“Democracy in Elementary 
School Classes” 
- 
1991 

Syftet med denna artikel är 
att hjälpa elever i 
grundskolan att förstå de 
demokratiska värdena som 
en utveckling i deras 
beteenden och förståelse 
för medborgarskap. 

Vetenskaplig artikel 
 
USA 

Framgår ej. Att leva i ett demokratiskt 
klassrum främjar kunskaper 
som involverar värderingar 
och beteenden som är 
karakteristiska för en 
medborgare i ett 
demokratiskt samhälle.  

Margit E. McGuire, 
Laurie Stevahn, Shari 
Wennik Bronsther. 
“Storypath; A Powerful 
Tool for Engaging 
Children in Civic 
Education” 
- 
2019 

Syftet med artikeln är att 
man ska lyfta varför 
grundskolan ska använda 
sig utav StoryPath i 
samhällsorienterande 
ämnen.  

Vetenskaplig Artikel 
 
Besök i andra skolor där 
undersökningar har 
genomförts där elever fått 
möjligheten att prova 
StoryPath. 
 
USA 

Kooperativt lärande Genom att använda sig av 
metoden StoryPath kan 
man ge elever tillgång till att 
engagera sig i 
samhällsorienterande 
ämnen oavsett vad eleven 
har för bakgrund. Story 
Paths fördel är att skapa 
kvalitetsutbildning hos 
unga elever via praktiska 
övningar.  

Osman Samanci 
“Democracy Education 
in Elementary Schools” 
- 
2010 

Syftet i den här artikeln är 
att lyfta vikten av att utbilda 
elever i demokrati och 
värdegrund och använda sig 
av aktiviteter som påverkar 
elevers kunskap i 
begreppen. 

Vetenskaplig artikel 
 
Intervjuer 
 
Turkiet 

Framgår ej. Ett demokratiskt klassrum 
utvecklar elevernas attityder 
i grundskolan, detta görs 
genom att läraren använder 
sig av metoder där elever 
får möjligheten att 
tillsammans 
rösta/bestämma vad som 
ska göras i undervisningen. 
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Chu- Wen Lin 
“Investigating the 
Theoretial Sturcutre of 
Deliberative Democratic 
Leadership” 
- 
2018 

Syftet med denna studie är 
att erbjuda pedagogisk 
vägledning för lärare som 
lär ut ledarskap i skolan och 
presentera hur 
undervisningen medvetet 
för med sig demokratiska 
sammanhang.  

Vetenskaplig Artikel 
 
Observationer och 
intervjuer på 248 
grundskolor. 
 
Taiwan 

Deliberativ demokratiteori 
 
 

Utövandet av demokratiskt 
ledarskap utgör stöd i 
samhällsundervisningen 
som kan användas i brister i 
kunskap.  

Joanne Lunn Brownlee, 
Susan Walker, Elizabeth 
Wallace, Eva Johansson 
och Laura Scholes 
 
‘’Doing the right thing in 
the early years of primary 
school: a longitudinal 
study of children’s 
reasoning about right 
and wrong’’  
- 
2019 

Syftet: med denna studie är 
att elever ska utveckla sin 
kunskap om vad som är rätt 
och fel och hur man kan ge 
elever stöttning i att förbli 
aktiva demokratiska 
medborgare i samhället. 

 Vetenskaplig Artikel 
 
Denna artikel har intervjuat 
124 barn och därefter gjort 
observationer efter barnens 
svar och i besök. 
 
Australien 

Framgår ej. Elever behöver få mer tid 
och rum i undervisningen 
till att tillämpa kunskaper 
om demokrati och 
värdegrund då många inte 
kan innebörden i hur man 
ska vara aktiv i det 
demokratiska samhället. 

Atakan Ata 
 
‘’Fostering Student’s 
Civic Skills: Education 
for Sustainable 
Democracy’’ 

Syftet: är att man ska sträva 
efter att utveckla fostra 
elever till att behålla en 
demokratisk grund i 
samhället i de 
samhällsorienterande 

Vetenskaplig Artikel 
 
Kvalitativ studie med 
intervjuer 
 
Turkiet 

Framgår ej. Lärarens motivation har en 
påverkan på hur elever 
mottar kunskap i skolan 
samt hur de utvecklas som 
demokratiska medborgare. 
För att elever ska utveckla 
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- 
2019 

ämnena. Studien syftar på 
att man ska utveckla elever 
till demokratiska 
medborgare för en hållbar 
framtid för alla framtida 
medborgare. 

sina kunskaper i ämnet 
demokrati och bli 
demokratiska medborgare 
bör läraren skapa fler 
moment och använda sig av 
demokratiska 
representationsformer i 
undervisningen. 

 

 


	SAMMANFATTNING
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	2 Syfte
	3 Bakgrund
	3.1 Värdegrundsarbete
	3.2 Demokrati och värdegrund i skolan utifrån lagar, styrdokument och konventioner
	3.3 Teorier
	3.4 Deltagande demokratiteori
	3.5 Deliberativ demokratiteori

	4. Metod
	4.1 Informationssökning
	Bilaga 1: informationssökning
	4.2 Urval
	Bilaga 2: Urval
	4.3 Materialanalys

	5. Resultat
	5.1 Hur kan undervisningen i grundskolans samhällsorienterande ämnen behandla värdegrund och demokrati enligt aktuell forskning?
	5.2 Vilka arbetssätt kan användas i undervisningen för att utveckla förståelse om begreppen värdegrund och demokrati?

	6. Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatsdiskussion
	6.3 Vidare forskning

	7. Referenslista
	Bilaga 3: Översikt över analyserad litteratur

