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Abstract: 
 
Syftet med litteraturstudien är att titta på hur begreppen demokrati och värdegrund 

diskuteras i förhållande till varandra och var för sig. Studien behandlar även vilken be-
tydelse lärarrollen har av tolkningen av demokratiuppdrag och värdegrundsarbete. 

Tolkningarna och lärarrollens betydelse kopplas sedan till grundskolans ämne sam-
hällskunskap. För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstu-

die genomförts. Det har sökts efter tidigare vetenskaplig forskning. Resultatet visar att 
begreppet demokrati är komplext och är svårt att definiera. Skolan har en viktig roll 

för att fostra eleverna till demokratiska medborgare och därmed är undervisningen 
avgörande. Elever lär sig ofta om demokrati som kunskapsinnehåll medan forskare 

påpekar att elever lär sig demokrati genom demokrati.  
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1 Inledning  

 
Att forska om skolans demokratiska värdegrund och hur den är kopplad till samhälls-
kunskapen är något som är viktigt för mig som blivande SO-lärare. Att få lära sig om 

värdegrundsarbetet är något som jag har saknat inom lärarutbildningen och därför har 
jag valt att fördjupa mina kunskaper inom detta. Under mina VFU-perioder har jag 

märkt att elever inte får vara med och påverka sin undervisning i den mån som läro-
planen beskriver. Skolverket (2011) nämner att elever ska få vara delaktiga och ha in-

flyttade i sin undervisning. Jag har upplevt att många lärare känner sig uppgivna för 
att mycket lektionstid går till att prata med eleverna om hur de ska uppföra sig i klass-

rummet. Det har varit många samtal kring hur man pratar med varandra och hur man 
ska uppföra sig i sociala sammanhang. För mig är det en självklarhet som blivande lä-

rare att hjälpa och stödja eleverna framåt i sin sociala och kognitiva utveckling. På 
skolor har jag mött verksamma lärare som har gett upp hoppet om att kunna förändra 

elevers uppförande och låter eleverna uppföra sig som de vill, samtidigt som skolan 
ska vara en plats där eleverna ska få känna och uppleva trygghet (Skolverket, 2016).  

 
När jag gjorde min fältstudie i samhällskunskapskursen på högskolan sa tre SO-lärare 

att de kände sig osäkra att undervisa i samhällskunskap, dels för att ämnet känns bre-
dare än andra So-ämnen och för att de generellt känner sig osäkra inom samhällskun-

skap. Geografi, historia och religion kände sig alla tre lärare sig mer bekväm i att un-
dervisa i. Därför har jag valt i detta examensarbete att undersöka genom tidigare 

forskning titta hur samhällskunskapens mål hänger samman med den demokratiska 
värdegrunden och demokratiuppdraget i skolan.  

 
Skolplikten innebär att alla barn som är svenska medborgare ska gå i skolan. I skolan 

ska barnen få möjlighet till att utveckla kunskaper och även förstå samhället (Skolver-
ket, 2012). Skolan har en viktig samhällsfunktion eftersom den ska förmedla de 

grundläggande värdena som samhället vilar på. Värdegrunden i skolan omfattar flera 
olika delar, bland annat människors lika värde, människans frihet och jämställdhet 

mellan könen (Skolverket, 2011).  Eleverna i skolan ska lära sig att respektera varand-
ras olikheter och likheter samt lära sig om de mänskliga rättigheterna (Skolverket, 

2011).  
 

Skolan ska även vara en plats där eleverna får vara sig själva och utvecklas som indivi-
der (Skolverket, 2016). Skolinspektionen (2012) påpekar i sin kvalitetsgranskning, Sko-

lornas arbete med demokrati och värdegrund, att det handlar om att skolan ska utbilda med-
vetna och kompetenta samhällsmedborgare. Skolan ska arbeta med demokrati- och 

värdegrundsarbete för att förmedla demokrati och för att motverka odemokratiska ut-
tryck1. Skolinspektionen (2012) menar också på att det är viktigt att värdegrunden är 

en del av undervisningen för att kunna överföra grundläggande värden för att förbe-
reda eleverna för framtiden. För mig som blivande lärare är det viktigt att bygga relat-

ioner med eleverna för att kunna skapa ett klassrumsklimat som är trivsamt för både 
mig och eleverna. Jag anser att värdegrundsarbetet är en viktig del av utbildningen ef-

tersom det ska lära eleverna hur demokrati fungerar och även respektera varandra.  
 

  

                                                 
1 Med odemokratiska uttryck menas kränkande uttalande 
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2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att synliggöra innebörden av arbetet med skolans 
demokratiska värdegrund. Litteraturstudien kommer även att undersöka vilken bety-

delse samhällskunskapsämnet har med förståelsen av demokratiuppdrag och värde-
grundsarbete.  

 
Frågeställningarna till studien är: 

 

• Hur diskuteras begreppen demokrati och värdegrund, var för sig och förhållande till 

varandra inom forskning?  

• Vilken betydelse ges lärare med avseende på demokratiuppdrag och värdegrundsar-
bete?  

• Vilken betydelse ges samhällskunskapsämnet med avseende på demokratiuppdrag 
och värdegrundsarbete?  

 
2.1 Avgränsningar  
 

Litteraturstudien kommer endast att behandla den svenska grundskolan. Studien har 
som utgångspunkt att använda av den svenska grundskolans läroplan och kursplan.  

 

3 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till det valda ämnet. Kapitlet innehåller be-

skrivningar av begrepp, läroplan och kursplan i samhällskunskap. Detta är för att un-
derlätta förståelsen av resultatet och för diskussionen. 

 
3.1 Värdegrund och demokrati 

 
3.1.1 Värdegrundens strävan 
 

Det var efter andra världskriget som tanken om demokratiska medborgare började tas 
på allvar framför allt i västvärlden (Pihlgren, 2012). Anledningen till detta var för poli-

tikerna ville försäkra sig om att demokratin i samhället inte skulle kunna hotas (ibid, 
2012). Skolan är en kulturell mötesplats och elever möter människor från olika sam-

hällsgrupper och tillsammans kan de skapa goda möjligheter till att påverka framtiden 
både på grupp- och individnivå (ibid, 2012). Det är värdegrunden som ligger till grun-

den för verksamheten i skolan (Orlenius, 2001). Det ska skapa en trygg och god miljö 
och förena de som arbetar i skolan (ibid, 2001). Värdegrundsarbetet ska finnas med i 

alla skolans ämnen och det ska fungera och förmedlas av skolan som helhet (Irisdot-
ter Aldenmyr, 2014). Det som skiljer värdegrundsarbetet mot ämnesrelaterade kun-

skaper är att värdegrundsmålen inte betygsätts eftersom det bland annat handlar om 
elevernas uppförande och attityder (ibid, 2014). 

 
Skolinspektionen (2012) delar in begreppet värdegrundsarbete i tre olika delar, det 

handlar om främjande, förebyggande och åtgärdande. Främjande arbete handlar om 
att främja likabehandling av alla elever på skolan, det vill säga att skolan ska arbeta för 

att skapa en tolerans och respekt för olikheter och allas lika värde (Skolinspektionen, 
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2012). Förebyggande arbete handlar om att skolan ska motverka diskriminering, tra-

kasserier och kränkande behandling (ibid, 2012). Det åtgärdande arbetet handlar om 
att skolan ska skapa rutiner för utredning och dokumentation av insatser som sätts in 

när elever blir utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (ibid, 
2012). Värdegrundsarbetet ska sätta sin prägel hela skolans verksamhet (ibid, 2012). 

Värdegrunden som skolan arbetar efter i läroplanen från 2011 har fem grundläggande 
värden: människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet (ibid, 2012). 
 

3.1.2 Grundläggande värden i läroplanen 2011 

 
Skolverket (2011) beskriver att skolan vilar på en demokratisk grund och skollagen 
(2010:800) slår fast vid att utbildningen ska utveckla kunskaper och värden. Skolan 

ska hjälpa elever framåt i sin utveckling och kunskaper samt skapa en livslång lust till 
att lära (Skolverket, 2011). Utbildningen i skolan ska även ge elever kunskap om de 

grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället vilar på (ibid, 2011). 
De som arbetet på skolan ska arbeta aktivt med att stödja elevernas utveckling och ge 

dem möjlighet att skapa respekt för vår gemensamma samhälle (ibid, 2011). 
 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har möjligheter och ett stort an-
svar att stärka kunskaper och förmågor hos elever. Svenska skolan har höga krav ef-

tersom det svenska samhället internationaliseras (Skolverket, 2011). Det är viktigt att 
skolan har ett aktivt arbete med elevers förmåga att förstå en kulturell mångfald (ibid, 

2011). Medvetenheten som skapas om det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet och det är viktigt att elever utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (ibid, 2011). Det är även viktigt att skolan låter eleverna 
att skapa sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhället (Skolverket, 2011). 

Skolverket (2011) är tydliga med att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk bakgrund, religon, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsätt-

ning. Dessa tendenser ska motverkas och främlingsfientlighet ska bemötas med kun-
skap, öppna diskussioner och aktiva insatser. 

 
Undervisningen i skolan ska ge eleverna kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar och undervisningen ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer (Skol-
verket, 2011). Detta är för att eleverna ska ha kunskaper om samhället för att kunna 

delta aktivt (Skolverket, 2011). Eleverna ska få vara med att delta i planering och ut-
värdering av undervisningen i skolan. 

 
2.1.3 Skolans demokratiuppdrag 
 

Skolans uppdrag är att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden 
(Skolverket, 2011). Genom ett samarbete med hemmet ska skolan och hemmet till-

sammans stödja barnens utveckling till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och an-
svarstagande individer och medborgare (ibid, 2011). Själva utbildningen i skolan 

handlar bland annat om att överföra och utveckla kunskaper kring kulturarvet av vär-
den, traditioner, språk och kunskaper (ibid, 2011).  

 
Skolverket (2011) påpekar att skolan ska överföra grundläggande värden och förbe-

reda eleverna att vara en del av samhället. Det är i skolan som eleverna ska utveckla 
kunskaper om demokratiska värderingar som svenska samhället vilar på. Samhället 

förändras och därför är det viktigt att eleverna får studiefärdigheter och metoder att 
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kunna hämta ny kunskap. Skolverket (2011) nämner även att eleverna i skolan ska lära 

sig genom att granska fakta och förhålla sig kritiskt och inse konsekvenser av olika al-
ternativ.  

 
Det är alla som arbetar i skolan som ska bidra till att elever får möjlighet att utveckla, 

känna samhörighet och solidaritet. Det är läraren som har ansvaret över att diskutera 
svenska samhällets normer och regler samt lyfta konsekvenser som kan ske för det 

personliga handlandet (Skolverket, 2011). Läraren har även ansvar för att förmedla 
vad skolan har för regler och när det handlar om elevers fostran (ibid, 2011). Skolan 

ska lyfta demokratiska principer och eleverna ska kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktiga i sin undervisning (Skolverket, 2011). Eleverna ska även utveckla kunskap 

om demokrati och de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till att arbeta med de-
mokratiska former (Skolverket, 2011). Lärarens ansvar är att se till att flickor och poj-

kar har ett lika stort inflytande och utrymme över undervisningen (Skolverket, 2011). 
Det är även viktigt att läraren varierar arbetssättet så att eleverna får prova olika ar-

betssätt och arbetsformer (Skolverket, 2011). Undervisningen i skolan ska även förbe-
reda eleverna för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som ett 

demokratiskt samhälle har (Skolverket, 2011). Det är rektorn som har det övergri-
pande ansvaret för skolan. Det är hon som ska se till att skolan följer de nationella 

målen (Skolverket, 2011). Det är även rektorn som har ansvaret över att skolans ar-
betsformer utvecklas i riktning mot ett aktivt elevinflytande (Skolverket, 2011). 

 

3.1.4 Samhällskunskapens demokratiuppdrag 

 
I undervisning i samhällskunskap är det viktigt att eleverna får möjligheter till att 

skapa förståelse av samhället (Skolverket, 2011). Undervisningen i samhällskunskap 
ska ge eleverna möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter till exempel aktuella samhällsfrågor och ar-
gumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser (Skolverket, 2011 s. 199-200).  

  

För att elevernas kunskaper i årskurs 3 ska vara godtagbara ska eleverna ha kunskaper 
om några mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Eleverna ska även visa att de 

har förstått vad det innebär i både skola och hem (Skolverket, 2011). Eleverna ska 
även kunna prata om normer och regler som finns i vardagen och därigenom kunna 

ge exempel på varför de behövs (Skolverket, 2011). För att få betyg i årskurs 6 ska 
eleverna kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen och 

även beskriva vad rättigheterna betyder för barn i olika delar av världen (Skolverket, 
2011). Eleverna ska även ha grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur 

demokratin fungerar genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om 
hur det kan kopplas till elevnära sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

4 Problemområde 
 

Syftet med litteraturstudien är att synliggöra skolans demokratiska värdegrund. I sko-
lan handlar det mesta om undervisning i ämnen, lärare planerar och undervisar i sina 

ämnen (Irisdotter, 2014). Det händer ofta att lärare ser värdegrundsarbete som 
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någonting som ligger vid sidan av undervisningen och det är inte alltid ett aktivt ar-

bete (ibid, 2014). Detta är ett problemområde då värdegrundsarbetet ska prägla hela 
skolans verksamhet och det är alla som arbetar på skolans uppgift att arbeta aktivt 

med värdegrunden (Skolverket, 2011). Kornhall (2014) påpekar att skolan är en viktig 
del av det svenska samhället. Där lär sig elever grundläggande färdigheter såsom att 

räkna och skriva men också demokratiska värderingar. För oss som lever i ett demo-
kratiskt samhälle menar Kornhall (2014) att det är viktigt att vi lär oss hur demokratin 

fungerar. Han menar att det behövs kunskap om demokrati för att demokratin ska 
kunna leva vidare och inte glömmas bort. Med Kornhalls synsätt är det viktigt att sko-

lan ska förmedla demokratiska värderingar samt kunskap om demokrati. Demokrati 
är ett arbetsområde som förknippas med samhällskunskap där elever ska lära sig om 

hur demokrati fungerar (Skolverket, 2011). Samhällskunskapsämnet och den medbor-
gerliga bildningen är bunden till kultur och politik (Långström & Vitra, 2011). Det 

finns olika tolkningar om hur utbildningen ska ske och det fattas politiska beslut om 
skolan och läroplaner, ämnesplaner och läromedel influeras av politiska ideal (ibid, 

2011). 
 

Idén till denna litteraturstudie kom genom mina erfarenheter i skolans värld. Där har 
jag upplevt många gånger att värdegrundsarbetet faller bort och tiden ligger på att pla-

nera och undervisa eleverna. De demokratiska delarna i värdegrunden har jag inte 
upplevt när jag har varit ute på VFU. Jag har valt att fokusera på skolans demokra-

tiska uppdrag samt vilken betydelse samhällskunskapsämnet har för att belysa och 
konkretisera den demokratiska värdegrunden skolan har. 

 

5 Metod 

 
I det här kapitlet kommer vald metod att beskrivas. I första delen av kapitlet beskrivs 
den valda metoden, systematisk litteraturstudie, och sedan kommer den utvalda litte-

raturen.   
 

5.1 Systematisk litteraturstudie 
 
För att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genom-
förts. Systematisk litteraturstudie betyder att man gör systematiska sökningar, grans-

kar kritiskt samt att man analyserar och sammanställer den utvalda litteraturen (Eriks-
son Barajas m.fl., 2013). Syftet med en systematisk litteraturstudie är att besvara syftet 

och frågeställningen genom att granska tidigare forskning. Förutsättningen med 
denna typ av studie är att det finns forskning inom området som kan analyseras och 

granskas (ibid, 2013). Barajas m.fl. (2013) menar att det finns ett stort behov av syste-
matiska litteraturstudier inom utbildningsvetenskap. De menar att dessa studier blir 

som ett underlag när undervisningsmetoder ska utvecklas i skolans värld. 
 

Forskningen som använts i denna litteraturstudie är i from av avhandlingar, artiklar, 
styrdokument samt material från Skolverket och Skolinspektionen som är relevant ut-

ifrån arbetets syfte och frågeställning. Materialet har sedan granskats och analyserats 
för att göra en översikt av tidigare forskning. 

 
 

5.1.1 Etiska aspekter 
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En litteraturstudie innebär att resultat från tidigare forskning sammanställs och analy-

seras därför är det viktigt att urval, redovisning och kvalitetsbedömning av den valda 
litteraturen sker under noggranna etiska överväganden (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 

Det är även viktigt att redovisa alla artiklar som inkluderas i litteraturstudien och att 
alla resultat presenteras, även de som inte stödjer forskarens åsikt (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013). Det är oetiskt att endast presentera resultat som stödjer forskarens hypo-
teser (Eriksson Barajas m.fl., 2013). I denna litteraturstudie har all den utvalda littera-

turen redovisats oavsett vilket resultat forskningen har visat.  
 
5.2 Beskrivning av sökprocessen 
 

Detta avsnitt beskriver hur sökprocessen har genomförts. Här beskrivs vilka databa-

ser som har använts, vilka urvalskriterier som har använts och resultatet av sökning-
arna i form av de utvalda artiklarna.  

 
5.2.1 Databaser 
 
För att hitta litteratur som är användbar för litteraturstudien inom området har det 
använts flera olika databaser i sökprocessen: 

 
• ERIC ProQuest - Det är en bred internationell databas som används inom psy-

kologi och pedagogik och sidan ger i huvudsak vetenskapliga artiklar på engelska 
(Eriksson Bajaras m.fl., 2013).  

• DiVA Portal - Det är en söktjänst som är gemensam där 40 svenska lärosäten och 
forskningsinstitutioner publicerar vetenskapliga artiklar samt avhandlingar (DiVA, 

2016). 
• LIBRIS - Det är en söktjänst som ger information om titlar på svenska bibliotek 

(LIBRIS, 2016). I studien har denna söktjänst använts för att söka efter vetenskap-
liga artiklar samt avhandlingar inom svensk forskning.  

• SUMMON@Dalarna - Det är Högskolan Dalarnas egen söktjänst som täcker 
bibliotekets material, både det tryckta om det elektroniska (Högskolan Dalarna, 

2016). I studien har denna databas använts för att söka efter vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar.  

• SwePub - Det är en databas som innehåller referenser till forskningspublikationer 
som är registrerade (SwePub, 2016). 

 
5.2.2 Sökord 
 
Sökorden som har valts ut till denna studie är hämtade från studiens syfte och fråge-
ställningar. Följande sökord har används: demokrati2, demokratiuppdrag, värdegrund, 

värdegrundsarbete, samhällskunskap och skolas demokratiska värdegrund. Det använ-
des även sökord på engelska för att se ifall det fanns några relevanta avhandlingar el-

ler artiklar på databasen Eric ProQuest. Då användes följande sökord: Values educa-
tion Sweden, Democratic values Swedish school och Civics Swedish School.  

 
5.3 Sökresultat 
 

                                                 
2 Vid sökningar med ordet demokrati har många av träffarna varit irrelevanta därför byttes ord ut till 
demokratiuppdrag. 
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Efter varje sökning gjordes en bedömning av träffarna som gjordes. Det gjordes en 

bedömning utifrån om träffarna var relevanta för litteraturstudien, de som ansågs vara 
relevanta för studien valdes ut för läsning av abstract och ansågs texten vara relevant 

efter det lästes full text. Resultaten från sökningarna och urval noterades i tabeller. 
Tabellerna nedan är en redovisning av sökningarna som har skett i databaserna samt 

vilka sökord som gav träffar och som sedan användes. I tabellen går det att utläsa an-
talet titlar, abstracts och hela artiklar/avhandlingar som har läts. 

 
Samtidigt som sökningarna gjordes sammanställdes ett dokument med utvalda artiklar 

och rapporter. I detta dokument noterades även i vilken databas som fick träffen och 
hur många gånger. Genom detta fick jag en bra överblick över mina sökningar.  

 
5.3.1 Avgränsningar i sökningarna 
 

I sökningarna gjordes det extra avgränsningar för att få träffar på litteratur som är 
”peer-reviewed”. Denna avgränsning betyder att det är två oberoende personer har 

granskat texten kritiskt. Detta gjordes för att säkerställa att forskningen är granskad 
och trovärdig.  

 
I LIBRIS gjordes även en extra avgränsning, avhandlingar. Utan avgränsningen blev 

träffarna betydligt större och många av träffarna var böcker som inte gick att få till-
gång till. Därför valdes det att endast söka efter avhandlingar.  

 
I DiVA gjordes avgränsningen ”fulltext i DiVA” för att kunna läsa mer än abstract. 

Utan avgränsningen kom många träffar som var relevanta men eftersom fulltexten 
saknades gick det inte att använda texterna.  

 
I SwePub gjordes avgränsningen tidskriftsartikel för att söka efter artiklar som har 

publicerats kring ämnet. Detta gjordes även för att manuellt söka efter tidskriften ”Ut-
bildning och Demokrati”. När sökningar gjordes i andra databaser kom det upp flertalet 

träffar som hade publicerats i just den tidskriften och därför gjordes det manuella 
sökningar av tidskriften. 

 
5.3.2 Redovisning av sökningarna i tabellform 
 

Nedan kommer en redovisning av sökningen av litteratur i tabellform. Tabellerna är 

indelade efter databas och i rubriken står det vilka avgränsningar som har gjorts.  

 

Tabell 1. Sökning i LIBRIS (extra avgränsning: avhandling, Peer-Review) 

 

Sökord Antal 

träffar 

Urval uti-

från titel 

Urval uti-

från 
abstract 

Urval ef-

ter läs-
ning  

Värdegrund* 13 2 2 0 

Samhällskunskap* 56 3 1 0 

Demokratiuppdrag* 2 0 0 0 
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Tabell 2. Sökning i SUMMON@Dalarna (extra avgränsning: Peer-Review) 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval uti-
från titel 

Urval uti-
från 

abstract 

Urval ef-
ter läs-

ning  

Värdegrund 78 78 5 0 

Skolans demokratiska värde-

grund 

6 1 1 Artikel går 

ej att hitta. 
Manuell-

sökning 
gjord i 

Google 
Scholar. 

Samhällskunskap 28 3 3 2 

Samhällskunskap, demokrati 6 1 1 1 

Värdegrundsarbete 4 1 1 0 

 

 
 

Tabell 3. Sökning i DiVA (extra avgränsning: fulltext i DiVA) 
 

Sökord Antal 

träffar 

Urval uti-

från titel 

Urval uti-

från 
abstract 

Urval ef-

ter läs-
ning  

Demokratisk värdegrund 1 1 1 0 

Samhällskunskap 28 0 0 0 

Värdegrund 15 3 3 0 

Värdegrundsarbete 4 2 1 1 

 
 

 

Tabell 4. ERIC ProQuest (extra avgränsning: Peer-Review) 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval uti-
från titel 

Urval uti-
från 

abstract 

Urval ef-
ter läs-

ning  

Democratic Values Swedish 
School 

26 3 0 0 
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Civics Swedish School 6 0 0 0 

Values Education Sweden 468 23 3 Artikel går 
ej att hitta. 

Manuell-
sökning 

gjord i 
Google 

Scholar. 

 
 

Tabell 5. Manuella sökningar, Google Scholar (Titelsök) 
 

Sökord Antal träf-

far 

Träff på sökt 

titel 

Urval efter 

läsning 

Fostran till frihet - Skolans demo-
kratiska värdegrund ur ett haber-

masianskt perspektiv 

42 0 - 

Demokrati – ett problem för utbild-
ning eller ett utbildningsproblem?  

1 1 1 

Inclusive education in Sweden: re-

sponses, challenges, and prospects 

1 1 0 

 
 

Tabell 6. Manuella sökningar, SwePub (extra avgränsningar: tidskriftsartikel) 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval uti-
från titel 

Urval uti-
från 

abstract 

Urval ef-
ter läs-

ning  

Utbildning och demokrati  48 8 3 2 

Samhällskunskap, undervis-

ning 

8 0 0 0 

 
 

 
 

5.4 Urvalsprocessen 
 
När sökningarna var klara börjades urvalsprocessen och det blev 6 vetenskapliga artiklar och 

1 licentiatuppsats som bedömdes vara intressanta och passade till syfte och frågeställning till 

denna litteraturstudie.  
 

5.4.1 Presentation av utvald litteratur 
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Biesta, G. (2003) Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?  
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Demokrati och utbildning 
Etiska överväganden: Inga namn förekommer i texten. Peer-Reviwed. 
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på relationen mellan utbildning och 
demokrati. Författaren vill visa hur begreppet demokrati kan ses som ett utbildnings-

problem då de flesta skolor arbetar med demokrati som kunskapsinnehåll. Författaren 
menar att demokrati ska läras genom demokrati och inte som kunskapsinnehåll.  
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör definition av begreppet demo-
krati (1)(3) och hur synen på undervisning genom demokrati ser ut (2).   

 

 

Carlsson, R. & Nilholm, C. (2004) Demokrati och inkludering – en begreppsdiskussion 
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Utbildning och demokrati 
Etiska överväganden: Inga namn nämns. Peer-Reviewed. 
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på relationen mellan demokrati och 
olika typer av demokrati. De redogör hur olika arbetssätt påverkar undervisningen i 

skolan.  
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör samhällskunskapens undervis-

ning mot begreppet demokrati och olika arbetssätt (3). 

Eklund, N. & Larsson, A. (2009) Samhällskunskapen och disciplinfrågan. Om utbildning av 

lärare i samhällskunskap 
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Utbildning och demokrati 
Etiska överväganden: Inga namn förekommer i texten och alla deltagare anses vara 

anonyma. Peer-Reviewed. 
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på hur samhällslärarutbildningen har 

förändrats och vilka svårigheter det är med att definiera samhällskunskapen som 
ämne. Studien riktar sig mest till samhällskunskap som universitet ämne men belyser 

även svårigheter med att utbilda samhällskunskapslärare. Öppna diskussioner och lära 
ut genom demokrati är effektiva inlärningssätt visar studien.  
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör samhällskunskapens undervis-
ning mot begreppet demokrati och lärares arbetssätt (3). 

Irisdotter Aldenmyr, S. (2010) Lärarprofessionen och arbetet med livskunskap i grundskolan 
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Utbildning och Demokrati 
Etiska överväganden: Inga namn på elever förekommer eller namn på skola före-

kommer. Deltagare går inte att spåra. Peer-Reviwed. 
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på hur skolans arbete med livskun-

skap kan definiera värdegrundsarbete på skolan samt hur läraren påverkar tolkningen 
av demokrati uppdraget i skolan. Livskunskap har tydliga kopplingar till värdegrunds-

arbete i skolan och lärarens inställning påverkar eleverna. Livskunskap har en pot-
ential till demokrati eftersom eleverna får vara med och säga sitt.  
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör definition av värdegrundsarbete 
(1) och tolkning av demokrati uppdraget som skolan har (2). 
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Jonasson Ring, E. (2015) Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle Medborgarkompetenser 

och didaktiska utmaningar 
Typ: Licentiatuppsats 
Publicering: Karlstads universitet 
Etiska överväganden: Inga namn på elever förekommer eller namn på skola före-

kommer. Deltagare går inte att spåra. Peer-Reviwed. 
Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar samhällskun-

skapslärare kan möta. Studien belyser hur demokratisk deltagande och medborgar-
kompetens relateras till samhällskunskapens undervisning. 
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör samhällskunskapens undervis-
ning genom demokrati (3) 
 

Landahl, J. (2015) Skolämnen och moralisk fostran: En komparativ studie av samhällskunskap 

och livskunskap 
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Nordic Journal of Educational History 
Etiska överväganden: Studien är en granskning av läromedel som används i skolan. 

Peer-Reviwed. 
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på skillnader och likheter mellan 

samhällskunskap- och livskunskapsläromedel som används i skolan. Även diskutera 
hur den moraliska fostran i skolan har förändrats med tiden. Samhällskunskap och 

livskunskap ses båda som moraliskt fostrande ämnen. 
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör samhällskunskapens undervis-

ning mot begreppet demokrati (3). 

Lindgren, J. (2002) ”Värdelöst” värdegrundsarbete? - demokratifostran i svenska skolor 
Typ: Vetenskaplig artikel  
Publicering: Journal of Research in Teacher Education 
Etiska överväganden: Inga namn förekommer. Peer-Reviwed.  
Sammanfattning: Syftet med artikeln är att titta på hur värdegrundsarbetet i skolan 

ser ut. Värdegrundsarbetet ska vara närvarande i all undervisning men detta ser olika 
ut på olika skolor beroende på vilket typ av styrning kommunen har. Skolans värde-

grund definieras ofta som demokratisk och ska fostra elever till att bli samhällsmed-
borgare. Värdegrunden saknar även konkreta kopplingar till styrdokumenten i läropla-

nen.  
Relevans för denna litteraturstudie: Studien berör definition av värdegrunden (1) 

samt hur arbetet kring värdegrunden ser ut på skolor (2). Den berör även kopplingar 
till styrdokumenten som finns i läroplanen (3). 

4.4.2 Utvalda litteraturens kvalitet  

 
När kvalitetsbedömningen görs är det viktigt att man utgår från vissa specificerade 
krav så att detta kan göras på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas m.fl., 2013). I 

denna litteraturstudie har jag granskat utvalda artiklar och avhandlingar utifrån fråge-
ställningarna och om studien har reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om ifall 

undersökningen är pålitlig. Undersökningen har provats flera gånger för att se ifall 
undersökningen får samma resultat (Eliasson, 2013). Ju mer det går att lita på resulta-

tet ju högre reliabilitet får undersökningen (Eliasson, 2013). Reliabiliteten är viktig för 
ju högre den är ju bättre förutsättningar får man till en hög validitet (Eliasson, 2013 s. 
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15). Validitet handlar om undersökningen mäter det som är meningen med undersök-

ningen (Kihlström, 2007). Studiens validitet går att diskutera på flera olika sätt och va-
liditet brukar användas för att titta på hur studien har lyckats att mäta det undersök-

ningen handlar om (Karlsson, 2007). Validitet och reliabilitet är två begrepp som är 
sammankopplade eftersom kraven för reliabilitet är en del av undersökningens validi-

tet (Karlsson, 2007). Eftersom de flesta av sökningarna till litteraturstudien var av-
gränsade med peer-review som innebär oberoende granskning så är bedömningen att 

den valda litteraturen är av hög kvalitet.  
 

6 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen från den valda litteraturen. 
Detta görs utifrån frågeställningen i litteraturstudien.  

 
6.1 Definition av begreppet demokratisk värdegrund 
 

I detta avsnitt presteras resultat från de utvalda artiklarna, licentiatuppsatsen och dok-
torsavhandlingen som belyst studiens första frågeställning: hur diskuteras begreppen 

demokrati och värdegrund, var för sig och förhållande till varandra inom forskning? 
 

6.1.1 Demokrati och värdegrund 
 
Demokrati är ett begrepp som är förankrat med utbildning. Det inledande kapitlet i 
läroplanen är skolans värdegrund och bör vara utgångspunkten för skolornas arbete 

skriver Lindgren (2002) i sin artikel. Arbetet kring värdegrunden handlar bland annat 
om FN-konventionen och mänskliga rättigheter. Eleverna på skolan ska känna trygg-

het, känna att de kan vara sig själva och skapa en identitet. Genom detta internation-
ella perspektiv i värdegrunden kan eleverna skapa sig en bas för en solidaritet som är 

internationell och inte bara nationell (Lindgren, 2002).  
 

Begreppet demokrati används frekvent i skolans värdegrund och med det menas att 
skolan ska arbeta med demokratiska värderingar och ha demokratiska arbetsformer 

samt att eleverna ska ha inflytande och delaktighet i skolarbetet och undervisningen 
(Lindgren, 2002). Problemet med att använda sig av begreppet demokrati är att be-

greppet är svårt att definiera eftersom det finns många olika synsätt på vad demokrati 
innefattar. Lindgren (2002) menar att begreppet har en grundbetydelse - folkstyre på 

jämlika villkor men ändå blir det problematiskt att definiera begreppet. Det finns flera 
olika modeller och teorier med skilda perspektiv på vad demokrati är och hur skolor 

ska arbeta med det. Även Carlsson & Nilholm (2009) belyser begreppet demokrati 
som innehåll av politiska ideal och därför är det går det inte att hitta en helt neutral 

definition. De menar att värden som är grundläggande inom demokrati är frihet, jäm-
likhet och rättvisa men med olika demokratimodeller kan begreppet ges olika definit-

ioner. Demokratimodellen som vi tolkar världen utifrån har en betydande roll när det 
gäller de ställningstagande vi gör gällande viktiga frågor (Carlsson & Nilholm, 2009). 

 
Lindgren (2002) menar att skolans värdegrund har som uppgift att förmedla sam-

hällets värderingar. Demokrati är det som är grundläggande för att kunna förmedla 
dessa värderingar och värdegrundsarbetet ska alltid vara närvarande i undervisningen. 

Värdegrundsarbete syftar till att förbättra skolans verksamhet eller att skolan ska 



 

16 

skapa en god, positiv och trygg miljö som är en del av det pedagogiska arbetet. Lind-

gren (2002) påpekar i sin artikel på att lärare väldigt gärna vill ha ett ökat stöd och mer 
utbildning om värdegrunden i skolan. Han menar att värdegrunden har abstrakta mål 

och konkretiseras inte i önskad utsträckning i skolor och för att värdegrunden inte an-
vänds som planeringsunderlag i skolans dagliga verksamhet. I värdegrunden förekom-

mer begreppet demokrati, demokratiska värderingar och arbetsformer som innehåller 
inflytande och delaktighet (Lindgren, 2002). Eftersom det är skolaktörerna som har 

det pedagogiska ansvaret att förmedla värden och riktlinjerna som läroplanen har så 
ser det olika ut på olika skolor (Lindgren, 2002). Lindgren (2002) menar att demokra-

tifostran ser olika ut i olika kommuner eftersom genomförandet varierar mellan kom-
muner och skolor beroende på hur den politiska kulturen ser ut och hur skolklimatet 

är.  
 
Livskunskapens kärna är en konkretisering av skolans värdegrund eftersom ämnet in-

nehåller demokratiska infallsvinklar. Irisdotter Aldenmyr (2010) beskriver värde-
grundsarbetet som något som ligger väldigt nära livskunskap, ett ämne som saknar en 

nationell kursplan. Livskunskap inkluderar många frågor som berör skolans värde-
grund. Hon skriver i sin artikel att livskunskap är ett möjligt forum för lärares demo-

kratiska och fostrande uppdrag. Hon menar att livskunskap har en god demokratisk 
potential för att eleverna får arbeta med sig själva och ämnet är öppet eftersom ele-

verna får prata om sådant som är viktigt för dem som individer. Dock menar Irisdot-
ter Aldenmyr (2010) att det är viktigt att vara kritisk och granska de värden som är 

fostrande och demokratiska uppdrag som läroplanen formulerar. Det är viktigt att 
vara kritisk till detta för att lärare möter dagligen situationer, konflikter och etiska di-

lemman (Irisdotter Aldenmyr, 2010). Situationerna som uppstår kräver oftast hand-
ling på direkten och därmed behöver lärare agera utan att ha särskilt mycket betänkte 

tid innan (Irisdotter Aldenmyr, 2010). Läraren har ett ansvar över sitt beslut och tan-
kearbete, beslutet bör också ha ett etiskt förhållningssätt (Irisdotter Aldenmyr, 2010). 

I ett demokratiskt samhälle är utbildning en central punkt och om utbildningen for-
mas och organiseras på olika sätt för att möta elevers olikheter och de dilemman som 

uppstår av elevers olikheter (Carlsson & Nilholm, 2009). 
 

 
6.2 Tolkning av demokratiuppdraget i skolan 
 

I detta avsnitt presenteras resultat från den utvalda litteraturen som anses relevant för 
att besvara studiens andra frågeställning: vilken betydelse ges lärare med avseende på 

demokratiuppdrag och värdegrundsarbete?  
 

6.2.1 Lärarrollens betydelse 
 
Irisdotter Aldenmyr (2010) beskriver lärarrollen som viktig för att kunna avgöra tolk-

ningen av demokratiuppdraget i skolan. Det handlar om hur enskilda lärare upplever 
och hanterar sociala sammanhang och hur de ser på fostringsuppdraget i sig.Lärarens 

ansvar kan ibland ses som betungande eftersom läraren gör betydligt mycket mer för 
ungdomarna än att lär ut kunskaper. Nya formuleringar av skolans och lärares upp-

drag påverkar lärarens vardag och upplevelse i skolan samt synen på lärarprofessionen 
förändras.  

 
Biesta (2003) skriver i sin artikel att det bästa sättet att förbereda eleverna för demo-

krati är genom att låta dem delta i demokratiska livsformer. Det vill säga att de får 
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möjlighet till att arbeta demokratiskt i skolan och det är lärarens ansvar att se till att 

eleverna får arbeta på det viset. Skolans organisation måste vara demokratisk för att 
det ska fungera. Är skolans organisation odemokratiskt kommer det ha en negativ på-

verkan på elevernas attityder och värderingar till demokrati. Han påpekar att det bästa 
sättet att utbilda för demokrati är genom demokratiska arbetsformer. Det är lärarna 

som väljer och planerar vad undervisningen ska innehålla i förhållande till de aktuella 
styrdokument som finns. Lärare kan välja att utgå från elevernas erfarenheter och frå-

gor när planeringen görs (Jonsson Ring, 2015). Om lärare utgår från elevers frågor 
och önskemål kan lärare ha lättare att nå elever i undervisningen visar Jonsson Rings 

undersökning. Värdegrundsarbetet saknar ofta medvetenhet om begreppet demokrati 
och fokus ligger ofta på problem som mobiltelefoner och kepsar i klassrummet menar 

Lindgren (2009).  
 
Lindgren (2002) påpekar i sin artikel att lärare väldigt gärna vill ha ett ökat stöd och 

mer utbildning om värdegrunden i skolan. Han menar att värdegrunden har abstrakta 
mål och konkretiseras inte i önskad utsträckning i skolor och för att värdegrunden 

inte används som planeringsunderlag i skolans dagliga verksamhet. Värdegrundsar-
bete i skolorna ser olika ut, både när det gäller form och innehåll vilket inte behöver 

vara ett problem så länge tolkningarna av värdegrunden omfattas av grundläggande 
demokratiska värden menar Lindgren (2002). Arbetet med värdegrunden är isolerat i 

skolorna och bedrivs inte i den utsträckning som det borde. Lindgren (2002) påpekar 
att arbetet kring värdegrunden bedrivs utanför undervisningen i skolan men borde ses 

som en del av undervisningen i skolan. 
 

6.3 Samhällskunskapens mål mot den demokratiska värdegrunden 
 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av den utvalda litteraturen som anses relevant för att 
besvara studiens tredje och sista frågeställning: vilken betydelse ges samhällskunskaps-

ämnet med avseende på demokratiuppdrag och värdegrundsarbete? 
 

6.3.1 Samhällskunskapens koppling till begreppet demokrati 
 

Samhällskunskap som ämne tillkom efter andra världskriget och det centrala i sam-
hällskunskap var då att eleverna skulle utveckla kunskaper om demokrati och ämnet 

handlade om individers relation till samhället (Eklund & Larsson 2009, Landahl, 
2015).  Eleverna skulle få kunskap om samhället och genom sin kunskap skulle de bli 

goda samhällsmedborgare (Landahl, 2015). Demokrati är fortfarande ett centralt be-
grepp inom samhällskunskap men definitionen i kursplanen är bred och ytlig (Eklund 

& Larsson, 2009). Eklund och Larsson (2009) menar att den vaga definitionen av be-
greppet demokrati ställer till problem för lärare i undervisningen eftersom det blir 

svårt för dem att veta vad som ska vara med i undervisningen. De menar även på att 
decentraliseringen3 av skolan har skapat en större förvirring kring vilka värden det är 

som ska förmedlas och hur. Lindgren (2002) menar också att sambandet mellan sko-
lans lokala och nationella måldokument är komplicerade. Eftersom varje skola har en-

skilda regler och normer med utgångspunkt från skolans värdegrund blir det svårt att 
göra kopplingar till kursmålen i läroplanen. Jonsson Ring (2015) menar att medbor-

gare i samhället förväntas kunna värdera, göra val, ta ansvar och vara självständig 
både lokalt, nationellt och globalt för att kunna delta i demokrati. 

                                                 
3 Decentraliseringen som gjordes var att ansvaret för skolan gick från staten till kommunerna 
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Landahl (2015) menar syftet med samhällskunskap som ämne från början var att ele-

verna skulle utveckla kunskaper som skulle användas i framtiden. Samhällskunskap är 
ett modernt ämne som handlar om demokrati och välfärdens framväxt. Läroböckerna 

i samhällskunskap handlar oftast om att beskriva en gemenskap i samhället och för-
medla positiva känslor till samhället. Samhällskunskap är ett moraliskt fostrande sko-

lämne där demokrati och kunskaper om samhället lyfts fram (Landahl, 2015). Begrep-
pet demokrati är fortfarande vagt definierat och det går inte att finna en neutral defi-

nition av begreppet eftersom det innefattar politiska ideal (Carlsson & Nilholm 2004, 
Biesta, 2003). Frihet, jämlikhet och rättvisa är begrepp som är relaterade till begreppet 

demokrati och som är grundläggande i skolans värdegrund (Carlsson & Nilholm 
2004, Lindgren 2002). Biesta (2003) menar att skolans uppgift är att undervisa om de-

mokrati och demokratiska processer, vilket är en del av samhällskunskapens mål, men 
det effektivaste sättet att lära elever detta är genom demokratiska arbetsformer som 

präglar skolan generellt. Jonasson Ring (2015) menar att samhällsundervisningen som 
eleverna får möta i skolan handlar om att de får möta andras perspektiv och detta bi-

drar till elevernas förmåga att förstå demokrati. Hon menar att det är viktigt att ele-
verna lär sig att tänka kritiskt eftersom det är en förutsättning för demokratin.  

Biesta (2003) menar att skolan behöver ha möjligheter för eleverna att skapa social in-
telligens och med det menar han att det är positivt ifall undervisningen organiseras 

demokratisk. Eklund och Larsson (2009) påpekar att många lärare använder sig av de-
mokrati i klassrummet i sin undervisning för att visa eleverna hur demokrati fungerar. 

Det kan handla om hur begreppet tolkas och vilka värdeord som används för att göra 
tolkningen. De menar att begreppet är brett och svårt att definiera eftersom de inne-

håller både människors lika värde och rättigheter och skyldigheter (Biesta 2003, 
Eklund & Larsson 2009). En demokratitolkning som har introducerats under den se-

nare delen av 1900-talet är deliberativ demokrati (Carlsson & Nilholm, 2004). De be-
skriver begreppet som diskussions- eller samtalsdemokrati och tolkningen handlar om 

att samtalen är viktiga. Deliberativ demokrati bygger på att försöka minska konflikter 
inom majoritetspolitik och minoriteters rättigheter (Carlsson & Nilholm, 2004). Det 

som är målet med processen är att skapa en gemenskap där meningen är att försöka 
utveckla en ömsesidighet och förståelse av den andra parten. 

Elevernas initiativ är någonting som kan påverka samhällskunskapens undervisning 
positivt menar Jonsson Ring (2015). Det som visas i hennes studie är att elever som 

får möjlighet att vara med och påverka ställer fler frågor och uppmärksammar sam-
hällsfrågor i klassrummet. Elevernas motivation ökade när de fick vara med och på-

verka och lärarna såg detta som en möjlighet att kunna fördjupa elevernas kunskaper. 
Med ett sådant arbetssätt skulle eleverna lära sig genom demokrati och inte demokrati 

som kunskapsinnehåll (Jonasson Ring, 2015). Om läraren inte visar intresse för vad 
eleverna tycker och tänker kan det bli betydligt svårare för eleverna att uppfatta vad 

demokrati är (Jonasson Ring, 2015). Hon menar också på att det förväntas att med-
borgare kan värdera och ta ansvar över att delta aktivt i det demokratiska livet.  

6.3.2 Lära genom demokrati 
 
Det finns många människor som skulle påstå att utbildningsproblem för att det hand-

lar om att hitta de bästa och effektivaste sätten att nå kunskapsmålen (Biesta, 2003). 
Viktiga mål inom skolan är att stödja, främja och utveckla och dessa mål är något som 

värdegrunden behandlar (Biesta, 2003). Han beskriver även att begreppet demokrati 
kan skapa ett utbildningsproblem eftersom begreppet är brett och går att tolka olika. 
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Biesta (2003) menar att det vanligaste sättet att tolka relationen mellan demokrati och 

utbildning är att det ska skapas en förståelse för begreppet demokrati och att förbe-
reda barnen för deltagande i det demokratiska livet. Med detta synsätt blir skolans 

uppgift att undervisa om demokrati och demokratiska processer, alltså demokrati som 
kunskapsinnehåll. Enligt honom så borde den centrala frågan vara hur det kan göras 

på bästa sätt. Skolorna ska ta ställning för vad demokrati innebär och även ifall de 
endast ska undervisa demokrati som kunskapsinnehåll eller genom demokrati. Även 

Lindgren (2002) påpekar i sin artikel att värdegrundens grundläggande mål är att sko-
lan ska vara demokratiskt där eleverna ska ha inflytande i undervisningen. Biesta 

(2003) menar att det finns goda skäl till att stödja utbildning som handlar om att lära 
genom demokrati. Han menar att eleverna lär sig genom situationer som de är med i 

och där de förstår vad de gör. Han menar också på att det är viktigt att skolans orga-
nisation är demokratisk för att ha en positiv inverkan på elevernas attityder och värde-

ringar i förhållande till begreppet demokrati. Därför anser han att det är viktigt att 
skapa situationer i skolan där eleverna får lära sig demokrati genom demokrati. Med 

ett sådant arbetssätt kopplas värdegrunden in i alla ämnen och inte bara specifikt sam-
hällskunskap (Lindgren, 2002).  

 
6.4 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet av studien visar att det är viktigt att lärarrollen är viktig för hur demokrati-
uppdraget tolkas och hur arbetet i klassrummet sker. Det är läraren som planerar och 

undervisar eleverna och bör därmed vara en förebild när det kommer till att förmedla 
demokratiska arbetssätt och värden.  

 
Det råder även en tveksamhet om hur begreppet demokrati definieras. Begreppet är 

stort och svårtolkat, många ser demokrati olika. Begreppet har en grundbetydelse - att 
folket får vara med och bestämma. Forskarna påstår att det inte går att finna en neu-

tral betydelse för begreppet eftersom det innehåller politiska ideal.  
 

Samhällskunskapsundervisningen i skolan är viktig eftersom den handlar om männi-
skans relation till samhället. Eleverna ska bli goda medborgare och ha kunskaper 

kring demokrati. Även detta ska prägla hela skolans verksamhet och undervisning.  
 

Studiens resultat visar även på att eleverna lär sig demokrati genom demokrati, alltså att 
de får arbeta med demokratiska arbetsformer. Många lärare använder sig av demo-

krati som kunskapsinnehåll. Vad detta beror på är oklart men det kan handla om 
tryggheten som finns i läroböcker.  

 
 

7 Diskussion  
 
I detta kapitel kommer metoden för denna studie att diskuteras. I diskussionen kom-

mer det att framkomma vad som har varit svårt samt vad som kunde ha gjorts an-
norlunda. Vidare kommer en diskussion av studiens resultat att diskuteras utifrån 

syfte och frågeställning. 
 

7.1 Metoddiskussion 
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Metoden för den här studien har varit systematisk litteraturstudie där vetenskapliga 

artiklar och studier har analyserats och granskats. Syftet med studien var att under-
söka vad forskning visar om skolans demokratiska värdegrund och vilka tolkningar 

som finns av den samt vilken betydelse samhällskunskapsämnet har för demokrati-
uppdrag och värdegrundsarbete.  

 
Litteraturen till studien hittades genom sökord som valdes ut efter studiens syfte och 

frågeställning. Syftet var att hitta forskning som handlade om skolans demokratiska 
värdegrund samt hur samhällskunskapens undervisning belyser begreppet demokrati. 

De svenska sökorden blev följande, demokratiuppdrag, värdegrund, värdegrundsar-
bete, samhällskunskap och skolas demokratiska värdegrund och de engelska sökorden 

blev följande Values education Sweden, Democratic values Swedish school och Civics 
Swedish School. De engelska sökorden gav ingen träff, detta är för att det är var svårt 

att hitta en korrekt översättning till nyckelorden till engelska. Sökorden användes se-
dan för att söka efter forskning i olika databaser. Om de engelska sökorden hade änd-

rats genom att ta bort begrepp som kopplas till Sverige hade sökningarna fått träffar 
på litteratur från andra länder i värden. Litteraturstudien är avgränsad till svenska sko-

lan och därför valdes det att lägga till begrepp kopplade till Sverige. Sökorden begrän-
sade sökningen efter litteratur och förhoppningen var att hitta litteratur till studiens 

syfte. Ett sökord som fanns med från början var demokrati men det valdes sedan bort 
för att flertalet av träffarna var irrelevanta för studien och byttes ut mot demokrati-

uppdrag. Detta gjordes för att gränsa av sökningen. Någonting som var svårt i sam-
band med sökprocessen var att hitta litteratur som passade till alla tre frågeställningar. 

Frågeställningen som var svårast att hitta litteratur till studiens andra frågeställning, 
vilka tolkningar finns det av demokratiuppdraget i skolan? Det fanns dock flera olika 

avhandlingar och artiklar som passade till enstaka frågeställningar, därför har de valts 
ut till litteraturstudien.  

 
Efter sökprocessen gjordes en första sortering av sökträffarna genom att först titta på 

litteraturens titel och var titeln intressant lästes textens abstract för att avgöra ifall den 
skulle analyseras eller inte. Litteraturen som har inkluderats i studien har hittats ge-

nom databaserna som är utvalda. Den utvalda litteraturen har analyserats och grans-
kats och är den som anses belysa studiens frågeställning bäst. Sökningarna noterades i 

tabeller. Tabellerna är uppdelade efter databas och extra avgränsningar, detta gjordes 
för att det var enklast att ta en databas i taget och sammanställa tabellen efter sök-

ningen. Sökhjälpen ledde även till att få tips om nya sökord som passar till studien. 
Dock så kvarstod svårigheten att hitta relevant litteratur till studiens alla tre frågeställ-

ningar. 
 

Litteraturen som är utvald till studien är vetenskaplig granskad (peer-reviewed). Med 
detta menas att litteraturen har granskats oberoende och bedömningen av den utvalda 

litteraturen är att den har hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen som har gjorts visade att 
litteraturen har en god kvalité dock är flertalet av artiklarna skrivna utifrån Lpo94 och 

inte Lgr11. Resultatet anses dock vara trovärdigt då skolans värdegrund och begrep-
pet demokrati används i båda läroplanerna. Värdegrunden i Lpo94 är formulerad på 

ett liknande sätt som Lgr11. När resultatet skrevs valdes delar ut som passade till nu-
varande värdegrund och skolans uppdrag.  

 
Eftersom det har varit svårt att hitta relevant litteratur och framförallt litteratur som 

är relativt ny blev inte resultatet så pass bra som jag hade hoppats på från början. Stu-
diens resultat är mestadels baserat på äldre forskning om Lpo94 och inte om Lgr11. 
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Önskemålet hade varit att jag hade hittat forskning som var nyare och hade Lgr11 

som utgångspunkt när det gäller forskningen kring värdegrunden. Studiens resultat 
baseras på vetenskapliga artiklar och en avhandling som behandlar den svenska 

grundskolans värdegrund samt hur samhällskunskapen belyser värdegrunden och de-
mokrati.  

 
7.2 Resultatdiskussion  

 
Syfte och frågeställning för denna litteraturstudie har varit hur begreppen demokrati 

och värdegrund diskuteras inom forskning, vilken roll läraren har med demokratiupp-
draget och värdegrundsarbete och vilken samhällskunskapsämnet har med avseende 

på demokratiuppdrag och värdegrundsarbete. Som blivande lärare har min utgångs-
punkt varit att öka min förståelse kring skolans demokratiska värdegrund samt be-

greppet demokrati. Detta för att jag ska kunna förklara och ge eleverna de bästa förut-
sättningarna till att bli demokratiska medborgare i framtiden.  

 
För att göra detta möjligt avgränsade jag mig till att enbart fokusera på hur demokrati-

uppdraget är kopplat till ett av de fyra So-ämnena, samhällskunskap. Genom exa-
mensarbetet har jag fått möjlighet att skapa mig en bild av skolans demokratiska vär-

degrund samt hur begreppet demokrati definieras. Innan jag började med examensar-
betet trodde jag att jag hade en självklar blid av vad demokrati innebär - folket får 

vara med och bestämma. Arbetet har gett mig en klarare bild av begreppet demokrati, 
demokrati förändras. Attityder och skolans verksamhet har en stor inverkan på att ge 

elever en positiv bild av begreppet. Det är även viktigt att de som arbetar på skolan 
lyfter fram värdegrunden för eleverna så att de förstår hur mycket de kan påverka sin 

skolgång. Värdegrunden i skolan ska prägla hela skolans organisation. 
 

Nedan kommer jag att föra en diskussion utifrån studiens resultat. Det är diskussioner 
som är baserade på studiens frågeställning och syfte.  

 
7.2.1 Demokrati och värdegrund 
 
En av studiens frågeställning är hur begreppen demokrati och värdegrund diskuteras, 

i förhållande till varandra och var för sig inom forskning. Värdegrunden är det första 
kapitlet i läroplanen och värdegrundsarbetet ska vara en del av skolans verksamhet 

(Skolinspektionen, 2012). Alla tre forskare som har lyfts fram i resultatet handlar om 
att värdegrunden har en viktig betydelse för skolans organisation. Skolan ska förmedla 

demokratiska värderingar - där alla människor är lika mycket värda (Skolverket, 2011). 
Det centrala som har lyfts fram i artiklarna är att demokrati är ett centralt begrepp i 

skolans värdegrund. Lindgren (2002) menar att skolans uppgift är att förmedla demo-
kratiska värderingar och detta styrks av det som står i värdegrunden. Forskarna pekar 

även på att begreppet demokrati är svårtolkat och människor har olika uppfattningar 
av vad begreppet innebär. 

 
Lindgren (2002) påpekar att värdegrunden bör vara utgångspunkten för skolans verk-

samhet. Samtidigt påpekar Biesta (2003) att det är viktigt att skolans organisation är 
demokratisk för att eleverna ska kunna få en positiv bild av begreppet demokrati. Det 

är viktigt att skolan och de som arbetar på skolan skapar möjligheter för eleverna att 
lära sig demokrati genom demokrati och inte bara som kunskapsinnehåll. Som blivande 

lärare är det viktigt att ha det i åtanke när man planerar sin undervisning. Eleverna ska 
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kunna få vara med och påverka sin skolgång därmed kunna påverka hur deras under-

visning ska se ut. Det handlar inte om att eleverna ska styra all planering utan de kan 
få vara med och bestämma över hur de vill redovisa sina kunskaper eller hur de vill 

arbeta. Läraren har en viktig roll med att förmedla begreppet demokrati samt skolans 
värdegrund för eleverna. Värdegrunden är nationell och alla skolor bör arbeta med 

den. Skolan har en viktig roll för att skapa elevers förståelse av demokrati därmed har 
alla som arbetar på skolan en skyldighet att lära eleverna detta. Värdegrundsarbetet 

kan gynna eleverna i framtiden eftersom det ska förmedla demokratiska värderingar 
och förbereda eleverna för framtiden.  

 
Irisdotter Aldenmyr (2010) kopplar värdegrundsarbetet till ämnet livskunskap. Där får 

eleverna möjlighet att uttrycka sig och arbeta med sig själva och sina värderingar samt 
värderingar som samhället vilar på. Jag tycker att det är viktigt att låta eleverna att få 

arbeta med sig själva och med värderingar som finns. Ämnet är öppet och det finns 
inga rätt eller fel - men ändå ska skolan förmedla demokratiska värderingar. Vilka vär-

deringar är det som skolan ska förmedla? Lärare har olika värderingar, de tycker och 
tänker olika. Vissa lärare accepterar att elever äter i klassrummet medan andra lärare 

accepterar det inte. Elever lär sig i skolan att alla lärare är olika och ser på olika situat-
ioner annorlunda. Därför, tycker jag, är skolans värdegrund bra riktlinjer och stöd i 

undervisningen för alla som arbetar på skolan. Värdegrundens syfte är att förbättra 
skolans verksamhet samt att utveckla verksamheten så att eleverna kan känna av en 

trygg, positiv och god miljö (Lindgren, 2002). Det som behövs är att värdegrundens 
övergripande mål konkretiseras i kursplanerna för att få arbetet att genomsyra skolans 

verksamhet tydligare. Demokrati och elevers påverkan är en viktig del för framtiden 
eftersom eleverna är vår framtid.  

 
7.2.2 Lärarrollens betydelse 
 

Studiens andra frågeställning handlar om vilken betydelse lärare har med tolkning av 
demokratiuppdrag och värdegrundsarbete. Skolan ska överföra grundläggande värden 

och förbereda elever att vara en del av samhället (Skolverket, 2011). De som arbetar 
på skolan har ett viktigt uppdrag, det är att förmedla dessa värden och värderingar 

som samhället vilar på. Irisdotter Aldenmyr (2010) beskriver lärarrollen som en viktig 
del av tolkningen av skolans demokratiuppdrag. Läraren är den som tolkar och värde-

rar det som eleverna gör i skolan och det är även hon som planerar och undervisar 
eleverna. Därmed bestämmer hon hur mycket demokrati hon vill förmedla i sin 

undervisning. För mig som blivande lärare är det en självklarhet att låta eleverna att få 
vara med och påverka sin undervisning och vad de vill lära sig. Eleverna är en del av 

vår framtid och därför behöver skolan visa eleverna att demokrati är någonting posi-
tivt.  

 

Även Jonasson Ring (2015) påpekar att det är läraren som väljer arbetsformer och ar-

betssätt i förhållande till styrdokumenten. Elevernas inflytande över undervisningen 

är viktig eftersom det gör det möjligt för dem att kunna påverka sin skolgång. Ele-
verna kan då vara med och planera sin undervisning och berätta hur de vill lära sig. 

Lärare som använder sig av elevernas erfarenheter når eleverna på ett bättre sätt och 
får en bättre undervisningsmiljö beskriver Jonasson Ring (2015). Detta kan bero på, 

tror jag, att elevernas eget intresse är någonting som är viktigt inom undervisning. 
Eleverna måste känna att undervisningen är meningsfull för att skapa en positiv bild 

av kunskap och samspel mellan människor. Demokratiska arbetsformer är ett sådant 
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sätt som kan göra att eleverna känner sig motiverade till att lära. Som lärare är det vik-

tigt att variera arbetssätt just för att alla elever lär sig på olika sätt. Om lärare enbart 
har genomgångar om vad demokrati är måste läraren ha koll på vad begreppet bety-

der för att kunna ge eleverna en bild av vad det är. Om läraren väljer att arbeta med 
demokratiska arbetsformer, det vill säga lära genom demokrati, så visar han/hon vad 

demokrati är och hur det förändras. Besluten kan få olika resultat beroende på hur 
klassen känner sig och detta påverkar demokratin, inte negativt utan hur demokrati 

fungerar. Detta går att koppla till samhället vi lever i med politiska val, det är inte all-
tid samma parti som vinner utan det beror på hur folket röstar och hur många som är 

med och påverkar röstningsresultatet.  
 

Lindgren (2002) nämnde en intressant sak i sin artikel. Många lärare fokuserar på kep-
sar och mobiltelefoner i klassrummet. Självklart kan mobiltelefoner vara ett störande 

moment i klassrummet men samtidigt en stor tillgång till exempel via appar. Kepsen 
däremot, vad är det som upplevs som störande med en keps på huvudet? Kepsen kan 

vara ett störande moment i klassrummet ifall den inte sitter på huvudet och kastas 
runt. Keps räknas som huvudbonad och därmed handlar det mer om hur det var förr 

i tiden, då skulle män aldrig bära huvudbonad inomhus. Men det skolan inte får 
glömma är att samhället utvecklas och skolan måste följa den. Att säga att elever inte 

får ha keps inomhus kan bli motsägelsefullt, en keps kan vara en del av elevens identi-
tet. I skolans värdegrund står det att elever ska finna sin identitet och känna att de kan 

vara sig själva (Skolverket, 2011). Jag som blivande lärare ser större problem än att 
eleverna har keps på sig i klassrummet, så länge den sitter på huvudet är det ingen 

fara. Eleverna är i skolan för att utvecklas och de ska känna sig trygga i skolan. Ett 
större problem är att många elever, utifrån mina erfarenheter, har svårt att uppföra sig 

mot varandra. Lärare måste fokusera mer på det verbala och det som skrivs på telefo-
nerna. Mobbning och trakasserier kräver betydligt mycket mer arbete men någonting 

som är värdefullt eftersom man då lär eleverna att alla är olika och unika. Detta är vik-
tigt att arbeta med och lära eleverna att vi måste acceptera människor som de är. I 

skolan behöver man inte tycka om alla och det är omöjligt att man kan fungera med 
alla men för det finns det ingen orsak till att vara elaka mot varandra. Lärarrollen har 

en viktig roll när det kommer till tolkningen av vad som man själv anser är okej och 
inte okej. Min handledare lärde mig under min första VFU-period att jag måste be-

stämma mig för vad jag tycker är ett acceptabelt beteende och vad jag som lärare ac-
cepterar i mitt klassrum. Men stödet av rektor och kollegor är även det lika viktigt för 

att få organisationen att fungera. 
 

7.2.3 Lära demokrati genom demokrati 

 
Syftet med ämnet samhällskunskap var från början att det skulle handla om individers 
relation till samhället (Eklund & Larsson, 2009). Ämnet tillkom efter andra världskri-

get slut och eleverna skulle bli goda medborgare och delta aktivt i det demokratiska 
livet. Även fast det är drygt 70 år sedan samhällskunskapen tillkom så är demokrati 

fortfarande ett centralt begrepp inom ämnet. Problemet är även här att definitionen 
av begreppet är vagt och komplicerat. I kursplanen för samhällskunskap förväntas det 

att eleverna ska utveckla förmågan att  
 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och ar-

gumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
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• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser (Skolverket, 2011 s. 199-200). 

 

Eleverna ska lära sig om vad som utmärker ett demokratiskt samhälle. Forskningen 
som är inkluderad i denna litteraturstudie visar på att elever lär sig genom demokratiska 

arbetsformer. För att eleverna ska nå ett E i slutbetyg i årskurs 6 ska eleverna ha 
grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokrati fungerar genom 

att föra enkla resonemang om hur det kan kopplas till elevnära sammanhang (Skolverket, 
2011). Om elever får möjlighet till att arbeta genom demokratiska arbetsformer kom-

mer deras förmåga att föra resonemang bli enklare att genomföra. Jonasson Ring 
(2015) undersökning visar på att elever som får vara med och påverka undervisningen 

i samhällskunskap ökar elevernas motivation till ämnet samhällskunskap. Hon påpe-
kar även att det är viktigt att eleverna får lära sig demokrati genom demokratiska ar-

betsformer. Läraren har en viktig roll för att förmedla demokrati i klassrummet, Jo-
nasson Ring (2015) menar att läraren bör lära genom demokrati. Detta är någonting Bi-

esta (2003) också påpekar i sin artikel. Det effektivaste sättet att lära elever om demo-
krati är genom demokrati. Som lärare behöver man då försöka planera sin undervis-

ning demokratiskt så att eleverna får möjlighet att uppnå kunskapen för begreppet de-
mokrati.  

 
Läraren har en viktig roll för att skapa en positiv inställning för demokrati för att ele-

verna ska kunna få en positiv bild av vad demokrati är. I framtiden kommer eleverna 
ha förväntningar på sig som medborgare, de ska kunna värdera och ta ansvar över det 

demokratiska livet (Jonasson Ring, 2015). Därför är demokratiska arbetsformer vik-
tiga för att visa vikten av demokratiska beslut. Som blivande lärare, tänker jag, att det 

är viktigt för mig som lärare att påverka mina elever positivt till begreppet demokrati, 
även fast det kan vara svårt att definiera. Det är också viktigt för mig att inte bara un-

dervisa om demokrati, jag måste undervisa genom demokrati. Jag är kritisk mot arbets-
sätt som bara handlar om demokrati för att det är viktigt att eleverna faktiskt får känna 

att deras röst hörs i klassrummet och att de kan vara med och påverka deras utbild-
ning för det handlar inte om min utbildning utan om deras. Deras kunskap inför 

framtiden är minst lika viktig som den som står i styrdokumenten.  
 

Inom samhällskunskap är demokrati centralt och eleverna ska utveckla sin förmåga 
att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar 

(Skolverket, 2011). Genom demokrati går det att visa eleverna hur samhället föränd-
ras men samtidigt formas och samverkar. Därför måste läraren lyfta detta tydligare 

inom just samhällskunskapen men även inom andra ämnen då värdegrunden ska 
prägla hela skolans verksamhet och all undervisning.  

 
7.3 Slutsats 
 

I denna litteraturstudie så har följande framkommit: 
 

• Begreppet demokrati är svårt att definiera men det finns en grundbetydelse - folk-
styre på jämlika villkor. Demokrati innehåller politiska ideal och därför är det svårt 

att definiera begreppet.  
 

• Demokrati innehåller grundläggande värden så som frihet, jämlikhet och rättvisa. I 
ett demokratiskt samhälle har medborgare både skyldigheter och rättigheter.  
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• Frågorna går att diskutera utifrån flera olika perspektiv eftersom frågorna finns på 
flera olika nivåer i samhället. Det går att se det utifrån ett skolperspektiv men också 

ett samhälleligtperspektiv.  

• I skolans värdegrund förekommer begreppet demokrati flertalet gånger. Skolans de-

mokratiska värdegrund har som uppgift att förmedla samhällets och demokratiska 

värderingar.  

• Värdegrunden har inga abstrakta mål i kursplanerna och därmed glöms den ofta 

bort. Lärare vill gärna ha ett ökat stöd genom fortbildning för att kunna arbeta med 
värdegrunden.  

• I kunskapsmålen i samhällskunskap står det att eleverna ska ha kunskap om vad de-
mokrati är. Alltså demokrati som kunskapsinnehåll.  

• Att undervisa demokrati som kunskapsinnehåll är vanligt. Forskarna är eniga om att 

elever lär sig demokrati genom demokratiska arbetsformer.  

Som blivande lärare är det viktigt att ha i åtanke att begreppet demokrati är svårt att 

definiera. Det går att tolka på flera olika sätt beroende på vilket perspektiv det är man 
väljer att tolka begreppet. Politiska ideal påverkar vår tolkning av begreppet, det hand-

lar om hur man ser på Sverige och skolan. Demokratins grundbetydelse är en gemen-
sam tolkning som de flesta gör när begreppet beskrivs.  

Skolans värdegrund har demokrati som en av sina utgångspunkter. Eleverna ska lära 
sig vad demokrati är samt vilka grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. De grundläggande värderingarna bland annat om handlar 
om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Dock så är inte värdegrunden 

kopplad till kursplanerna i läroplanen vilket gör att arbetet med värdegrunden hamnar 
åt sidan. Lärare önskar mer stöd inom värdegrundsarbete enligt Lindgren (2002). I 

samhällskunskapsämnet ska elever lära sig vad demokrati är och det skrivs fram som 
kunskapsinnehåll. Forskningen som är med i denna litteraturstudie visar att elever lär 

sig demokrati genom demokratiska arbetsformer. Detta blir en didaktisk fråga som lä-
raren ska ta ställning till eftersom det är han/hon som planerar sin undervisning. Ge-

nom att använda sig av demokratiska arbetsformer, som handlar om att elever får ha 
inflytande, går det att knyta värdegrundsarbetet till andra ämnen och inte enbart sam-

hällskunskapen. 

 

8 Förslag på fortsatt forskning 
 
Bland de artiklar som har inkluderas i litteraturstudien finns det ingen forskning som 

knyter ihop läroplanen till styrdokumenten i läroplanen. Det skulle vara intressant att 
se en tydligare forskning kring hur lärare arbetar med värdegrunden i sin undervis-

ning. Av den forskning som har tagits fram till litteraturstudien har det framkommit 
att många lärare arbetar med värdegrundsarbetet utanför undervisningen och att livs-

kunskapen har en tydlig koppling till värdegrundsarbetet. Exempelvis skulle det vara 
intressant att undersöka hur andra ämnen är kopplade till värdegrunden samt göra 
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studier där elevperspektivet är i fokus. Hur eleverna uppfattar värdegrunden i skolan 

och hur de uppfattar begreppet demokrati och demokratisk värdegrund. 
 

  



 

27 

9 Källförteckning 

 
Biesta, G. (2003). ”Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningspro-

blem?” Utbildning & demokrati, 2003, Vol. 12, (1), s. 59–80. 
 

Carlsson, R. & Nilholm, C. (2004). ”Demokrati och inkludering – en begreppsdis-
kussion.” Utbildning & Demokrati, 2004, Vol. 13, (2), s. 77-95. 

 

Digitala Vetenskapliga Arkivet. (2016). Om DiVA. http://www.diva-por-
tal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=-2753 Hämtad: 2016-04-14. 

 

Eklund, N. & Larsson, A. (2009). ”Samhällskunskapen och disciplinfrågan. Om ut-

bildning av lärare i samhällskunskap.”  Utbildning & Demokrati, 2009, vol. 18, (1), s. 
69–91. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier 

i utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 7 Översikt av utvald litteratur 
 

Författare Litteratur Teman Frågeställ-
ning 

Biesta, G. Demokrati – ett pro-
blem för utbildning el-

ler ett utbildningspro-
blem?  

Relation mellan begreppet 
demokrati och utbildning  

 
Demokrati som kun-

skapsinnehåll. Lära sig de-
mokrati genom demokra-

tiska arbetsformer. 

(1)(3) 
 
 

 

(2)(3) 

Carlsson, R. & Nil-
holm, C. 

Demokrati och inklu-
dering – en begrepps-

diskussion 

Redogör för demokratiska 

arbetssätt. Förstå relat-

ionen mellan demokrati 

och olika typer av demo-

krati.  

(3) 

Eklund, N. & Lar-

sson, A.  

Samhällskunskapen 

och disciplinfrågan - 
om utbildning av lärare 

i samhällskunskap 

Samhällslärarutbildning-

ens utveckling. Definition 
av samhällskunskap som 

ämne. 
 

Öppna diskussioner och 

lära ut genom demokrati 

är effektiva inlärningssätt 

visar studien.  

(3) 
 
 
 

(3) 

Irisdotter Alden-
myr, S. 

Lärarprofessionen och 
arbetet med livskun-

skap i grundskolan 

Olika tolkningar av demo-

kratiuppdraget i skolan 

genom ämnet livskunskap 

Lärares tolkningar av de-

mokratiuppdraget 

(1) (2) 
 

 
 

 
(2) 

Jonasson Ring, E. Samhällskunskap i ett 

föränderligt samhälle 

Medborgarkompetenser 

och didaktiska utma-

ning 

Utmaningar som sam-

hällskunskapslärare kan 

möta.  

Demokratiskt deltagande 

och medborgarkompetens 

(3) 
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relateras till ämnet sam-

hällskunskap 

Landahl, J. Skolämnen och mora-

lisk fostran: En kom-

parativ studie av sam-

hällskunskap och livs-

kunskap 

Skillnader och likheter 

mellan samhällskunskap- 

och livskunskapslärome-

del.  

Moralisk fostran inom 

samhällskunskap och livs-

kunskap 

(3) 

Lindgren, J. ”Värdelöst” värde-
grundsarbete? - demo-

kratifostran i svenska 
skolor 

Definition av värdegrun-

den 

Hur arbetet kring värde-

grunden ser ut i skolors 

verksamhet 

Kopplingen till styrdoku-

menten 

(1) 
 
 

(2) 
 
 

(3) 

 


