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Inledning  
 
SO-läraren har ett särskilt ansvar att förmedla demokratiska värderingar och ska i sitt 

beteende och i sin attityd verka för dessa. Förberedelse och erfarenhet samt planering av 

undervisningen är viktiga aspekter för läraren. Lärarens personliga värderingar speglar sig 

både i yrket och som medborgare i samhället och med dessa värderingar ska läraren hjälpa 

eleverna ta ansvar, se konsekvenser, acceptera andra och utveckla olika förmågor (Henriksson 

Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 94).  

 

Tholander (2005, s. 8-9) tar upp att det finns tre teorier angående demokratisk fostran: 

teoretisk nivå (undervisning på abstrakt nivå till exempel regeringsformer), formell nivå 

(elevinflytande med beslutsrätt, till exempel elevråd) och informell nivå (elevinflytande 

genom till exempel delaktighet i den vardagliga planeringen). Vårt fokus i denna uppsats 

ligger på den informella nivån och Tholander (2005, s. 9) menar att elever där ska ges insikter 

i grundläggande demokratiska värderingar och samtalskonster. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11, Skolverket, 2018, s. 5-7) står att det inte är till-

räckligt att lärare undervisar i demokrati, till exempel modeller och begrepp, utan att 

demokratiarbetet ska vara elevnära och uttryckas genom bland annat val av arbetsformer i den 

vardagliga undervisningen. Rask & Wennbo (1985, s. 23) skriver att skolans och lärarens 

vardagliga handlingar påverkar och stimulerar eleverna – och ur detta perspektiv blir lärarens 

roll otroligt viktig. Enligt Fritzell (2003, s. 9) har skolan dubbla uppdrag när det gäller be-

greppet demokrati. Dels ämneskunskaper om bland annat olika demokratiska system, och dels 

förmedlingen av demokratiska värderingar. 

 

Eleverna ska även förberedas för att leva i ett demokratiskt samhälle med respekt och 

solidaritet för andra människor. För att eleven ska bli en god demokratisk medborgare menar 

Ferm (1993, s. 25) att skolan och lärarna ska förmedla vikten av ett personligt ansvar. Ett ökat 

ansvarstagande hos eleven är en effekt av ökat inflytande och elever som får vara delaktiga 

och skapande använder sina personliga förutsättningar på ett konstruktivt sätt (Ferm, 1993, s. 

8-9). Dessa förutsättningar finns skriven i skollagen, läroplanen samt styrdokument. Enligt 

Skollagen 1 kap, 4 §, ska Sveriges elevers …”utbildning förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (SFS 2010:800).  
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Problemformulering  
 
Enligt Gylling (2002, s. 18) besitter inte alla aktörer runt eleven den kunskapsmässiga kom-

petensen att diskutera dagens och samhällets problem och frågor. Skolan har ett helhetstänk 

och arbete runt demokratifrågor men det är inte självklart att föräldrar har verktygen att för-

medla detta till sina barn. Skolan tillhandahåller en miljö där olika socioekonomiska och 

kulturella elevgrupper kan mötas på neutral mark. Miljön i skolan hjälper till att lyfta frågor 

som rör samhället, demokrati och politik samt även ge eleverna kunskap inom dessa ämnen 

(Ekman & Pilo, 2012. s. 8–9). Enligt Granath (2017, s. 45) och Odenstad (2014, s. 44) så hör 

inte demokrati- och värdegrundsuppdraget till ett specifikt ämne utan att alla ämnen har ett 

gemensamt ansvar för elevernas demokratiska fostran. Dock är SO-ämnena särskilt ansvariga 

för vissa delar av demokratiuppdraget som demokratiska värden och demokratiska styrskick.  

LGR11 visar på att i årskurs 1–3 i det centrala innehållet inom SO-ämnena så ska ansvarig 

lärare arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Även under avsnitten normer och 

värden, kunskaper samt elevernas ansvar och inflytande återkommer dessa begrepp  

(2018, s. 10-13, 224-226). 

  
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att genom en strukturerad litteraturstudie få en bild av olika 

påverkansfaktorer i demokratiundervisningen inom SO-ämnena utöver lärarens ämnes-

kunskap. Dessa påverkansfaktorer har vi specificerat genom frågeställningarna nedan. 

Frågeställningarna är induktiva (Bryman, 2018, s. 49) och har uppkommit ur analysen av 

materialet. 

• Vad säger forskningen om betydelsen av lärarens personliga egenskaper i 

demokratiundervisningen?  

• Vad säger forskningen om betydelsen av samarbete mellan hem och skolas för 

demokratiundervisningen? 

• Vad säger forskningen om olika verktygs betydelse för demokratiundervisningen? 

• Vad säger forskningen om den sociala klassrumsmiljöns betydelse för 

demokratiundervisningen? 
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Metod 
 
I detta stycke redovisas våra metoder, sökord och tillvägagångssätt som använts för att välja 

ut relevant forskning för att besvara syftet med uppsatsen. Även avgränsningar kommer att 

redovisas, och utvalda artiklar samt sökord sammanfattas och redovisas i tabeller.  

 

Denna uppsats är en strukturerad litteraturstudie och vi har granskat forskningen för vårt valda 

ämne på ett kritiskt och systematiskt sätt. Vår granskning utgår från vetenskapliga artiklar 

som är peer reviewed (kollegialt granskade) och relevanta för syftet i uppsatsen. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 25-34) nämner att det finns tre sätt att bland annat 

sammanställa forskningsrapporter på: Begreppsanalys, allmän litteraturstudie samt syste-

matisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär bland annat att granska andras 

forskning inom valt ämne – att dela upp andras forskning och sätta ihop delarna till en ny bild 

inom sin egen problemformulering (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 78). En strukturerad litt-

eraturstudie är inspirerad av en systematisk litteraturstudie då vi använt oss av databassökning 

och manuell sökning (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74-75). Det som skiljer den 

strukturerade från den systematiska litteraturstudien är att vi inte kunnat samla in all relevant 

forskning i hela forskningsområdet som en systematisk litteraturstudie kräver (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s. 31), då vi inte har den tid som krävs för att utföra en systematisk 

litteraturstudie. 

 

Sökmetod 
 
Vi har använt oss av både manuell sökning samt databassökning när vi letat efter relevant 

litteratur och forskning som rör vårt syfte. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78) nämner att 

databassökning handlar om att använda sig av rätt sökord, där ord från frågeställningen 

används och det kan göras olika ordkombinationer i fritextsökningsfältet. De Booleska 

söktermerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” används för att inkludera och exkludera material från 

sökningen. Ytterligare söktips kan vara att använda trunkering vilket betyder att början eller 

slutet av ett ord ersätts av en asterisk (*) för att förhoppningsvis öka antalet relevanta träffar 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 81). Databaserna som använts i detta arbete är ERIC och 

UniSearch. Vi sökte efter svenska och engelska artiklar i båda databaserna och alla sökningar 
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var ”Peer-reviewed” för att få relevanta artiklar baserade på ett empiriskt material att arbeta 

med.  

 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013 s. 74) så innebär en manuell sökning att man studerar 

referenslistor i relevant material eller att man använder sig av tidskrifter inom specialämnen. 

Vi har därför studerat referenslistor i vårt funna material för att hitta ytterligare relevant 

material. Genom dessa referenslistor fann vi material, både artiklar samt annan litteratur som 

vi använt oss av bland annat i vår inledning.   

 

Sökord 
 
När vi valde sökord så valde vi att söka med både svenska och engelska ord för att få fram 

relevanta artiklar. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78) nämner att ett vanligt sätt är att utgå 

från frågeställningen och därefter välja databas och kriterier för sökningen. Våra sökord var 

demokrati, skola, F-3, lärare, undervisning, elever, samhällskunskap, democracy, primary 

school, school*, education, foreign countries, social science, teaching, teach*, fostering, 

democratic values och didactics. Dessa ord har kombinerats på olika sätt i sökningarna efter 

relevant material. Vi har även tittat i de artiklar som varit relevanta vilka nyckelord de inne-

håller för att utöka sökningen ytterligare (Eriksson Barajas et al., 2013 s. 159). Antalet träffar 

redovisas i respektive databas i resultatet av databassökningen i tabeller nedan.  

 
Urval och avgränsningar 
 
När vi har gjort våra urval så har vi har siktat in oss på forskning som berör årskurs F-3. I 

urvalet valdes både nationella och internationella artiklar ut. Det viktigaste var att artiklarna 

var relevanta för vårt syfte och vår frågeställning. En del av de utvalda artiklarna berör äldre 

elever men inkluderades då de berörde vårt syfte och frågeställning. I sista sökningen med 75 

artiklar valde vi att ta oss tid och läsa sammanfattningen av samtliga artiklar och valde sedan 

ut de artiklar som var av relevans för vårt arbete. Fokus i vårt arbete har varit på lärarens 

förmåga att lära ut det demokratiska värderingsuppdraget i So-ämnet samhällskunskap, samt 

viktiga egenskaper hos läraren som behövs för att göra detta.  

 

I den manuella sökningen hittades flera relevanta artiklar och böcker, bland annat ledde detta 

till tidskriften Utbildning & Demokrati vid Örebro Universitet, där vi valde ut ytterligare 

artiklar som vi använt oss av i inledningen (Eriksson Barajas et al., 2013 s. 160). Odenstad 
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(2014, s. 41) nämner att forskningen i samhällskunskapsdidaktik är ganska snäv. Det finns för 

lite forskning om hur samhällskunskapsundervisningen går till i svenska skolan. Eftersom 

samhällskunskap innehåller flera ämnen såsom statsvetenskap och ekonomi med flera så 

bedrivs den mesta forskningen i ett ämne i taget. Till exempel ekonomi är mycket mer 

utforskat. En annan orsak att det är svårt att finna internationell forskning från till exempel 

USA eller Storbritannien är att det inte finns en tydlig motsvarighet på det svenska skolämnet 

samhällskunskap i dessa länder (Odenstad, 2014, s. 41). Det vill säga i Sverige arbetar vi 

tematiskt med samhällskunskap medan i USA och Storbritannien arbetar man med varje ämne 

var för sig. Religion, samhällskunskap, historia och geografi särskiljs som ämnen. 

 
Tabell 1. Sammanställning av databassökning  

Unisearch   
Sökord Filteravgränsning Träffar/inkluderat 
Demokrati AND Skola  NOT mångfald 

-Peer reviewed  
36 

Demokrati AND Skola AND F-3 -Peer reviewed 0 
Demokrati AND Skola AND Lärare -Peer reviewed 3 
Demokrati AND Lärare -Peer reviewed 19 (varav1 inkl.) 
Demokrati AND Undervisning -Peer reviewed 23 
Demokrati AND Lärare AND Undervisning -Peer reviewed 6 
Demokrati AND Uppdrag -Peer reviewed 5 
Demokrati AND elever -Peer reviewed 21 
Demokrati AND Samhällskunskap -Peer reviewed 9 
Democracy AND Primary school Peer reviewed 

-Swedish 
1 

Democracy AND Primary school AND Social science Peer reviewed 264 

Democracy AND Primary school AND Social science AND 
Classroom* 

Peer reviewed 27 (varav 2 inkl.) 

Democracy AND Primary school AND Social science AND 
Classroom* 

Peer reviewed 27 (varav 2 inkl.) 

Democracy AND Primary School AND Social science AND Teach* Peer reviewed 72 

Democracy AND Primary School AND Social science AND 
Fostering 

Peer reviewed 3 

Democracy AND Social science AND Teaching AND Democratic 
values AND Didactics 

Peer reviewed 435 

Democracy AND Social science AND Teaching AND Democratic 
values AND Didactics AND Primary school 

Peer reviewed 16 (varav 1 inkl.) 
2 tidigare artiklar 

Eric   
Sökord Filteravgränsning Träffar/inkluderat 
Democracy AND School* -peer reviewed 

-Swedish 
0 

Democracy AND School* -peer reviewed 2612 
Democracy AND Education AND School* -peer reviewed 2508 
Democracy AND Education AND School -peer reviewed 2423 
Democracy AND Education AND Primary School -peer reviewed 175 
Democracy AND Education AND Primary School  -peer reviewed 

-fulltext 
116 

Democracy AND Education AND Primary School AND Foreign 
Countries 

-peer reviewed 
-fulltext 

75 (varav 5 inkl.) 
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Tabell 2. Sammanställning av de vetenskapliga artiklarna. 

Titel Författare År Land  Databas Sökord 
An Application of the Decision-
making Model for Democracy 
Education: A Sample of a Third 
Grade Social Sciences Lesson 

Baysal 
 

2009 Turkiet Eric Democracy AND 
Education AND Primary 
School AND Foreign 
Countries 

Implementing the democratic 
principles and practices of 
student-centred curriculum 
integration in primary schools 

Brough 
 

2012 Nya 
Zeeland 

Eric Democracy AND 
Education AND Primary 
School AND Foreign 
Countries 

Perceptions of Democracy of 
Primary School Students 

Kus & 
Cetin 

2014 Turkiet Eric Democracy AND 
Education AND Primary 
School AND Foreign 
Countries 

Voices of home and school on 
democracy and human rights 
education at the primary level: a 
case study  

Gondogdu 
& Yildirim 

2010 Cypern Eric Democracy AND 
Education AND Primary 
School AND Foreign 
Countries 

Investigating Primary School 
Teachers’ Perception About 
Democracy Through Metaphor 
Analysis  

 Nasirci  
& Sadik  

2017 Turkiet Eric Democracy AND 
Education AND Primary 
School AND Foreign 
Countries 

Lärare blir till i talet om 
demokrati i SO-undervisning  

Henriksson 
Persson &  
Irisdotter 
Aldenmyr 

2017 Sverige Unisearch Demokrati AND Lärare 

How to live democracy in the 
Classroom 

Vinterek 2010 Sverige Unisearch Democracy AND primary 
school AND Social science  
AND classroom* 

The definition of a democratic 
teacher according to the opinions 
of social studies teacher and the 
self-evaluation of those teachers 
in relation to the democratic 
aspects of teaching. 

Kan 2014 Turkiet Unisearch Democracy AND Social 
science AND Teaching 
AND Democratic values 
AND Didactics AND 
Primary school 

Is my social studies teacher 
democratic  

Kiroglu 2013 Turkiet Unisearch Democracy AND primary 
school AND Social science 
AND classroom* 
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Presentation av litteratur 
Brough, Chris Jane (2012). Implementing the democratic principles and practices of 

student-centred curriculum integration in primary schools. (Nya Zeeland) 

Syftet med denna artikel är att se vad som händer med lärare när elever integreras med 

läroplanen, framförallt med de demokratiska principerna. Tre lärare från tre olika skolor 

intervjuades och studien fokuserar på lågstadieåldrarna, 7–9 år. Resultatet visar att en 

kursplan (s.k. curriculum integration) där eleverna får vara med och ta beslut samt hjälpa till 

med planeringen leder till en relevant och engagerad lärmiljö. Lärarna upptäckte att genom en 

långsam höjning av elevernas inflytande fick lärarna självförtroende och kompetens nog att 

göra en kursplan tillsammans med eleverna.  

 

Henriksson Persson, Anna & Irisdotter Aldenmyr, Sara (2017). Lärare blir till i talet om 

demokrati i SO-undervisning. (Sverige) 

Syftet med artikeln är att undersöka, genom intervjuer, hur lärare i samhällsvetenskap i 

mellanstadiet (10–12 år gamla elever) relaterar till och pratar om skolans grundläggande 

demokratiska värden som viktiga delar av lärarens uppdrag. Artikeln försöker ge inblick i hur 

lärarna ser på sin egen roll som samhällskunskapslärare och hur detta är nära kopplat till de 

didaktiska frågorna. Resultaten visar att lärare försöker balansera mellan ämnesinnehållet som 

de måste arbeta med och en demokratisk uppgift som ofta tolkas in i begreppen elevernas 

inflytande och deltagande. Lärarens arbete med att bygga upp sin lärarroll kan starkt påverka 

inflytandet över eleverna.  

 

Nasirci, Hasan & Sadik, Fatma (2017). Investigating Primary School Teachers’ 

Perception About Democracy Through Metaphor Analysis. (Turkiet) 

Syftet med artikeln är att undersöka den demokratiska uppfattningen hos 253 klassrumslärare 

i lågstadiet (7–9 år) via metaforanalys. ”Democracy Metaphors Questionnaire” (DMQ) 

användes för att samla in information. Resultatet visar på en viss uppdelning av kön hos 

lärarna, där kvinnor tenderar att använda jämlikhet och nödvändighet som metaforer, medan 

männen tenderar att använda social ordning och frihet som metaforer. För att forma lärarnas 

demokratiska uppfattning används även verktyg som relationer, kultur, politiska aktiviteter, 

familjemiljö samt uppfostran.  
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Gondogdu, Kerim & Yildirim, Ali (2010). Voices of home and school on democracy and 

human rights education at the primary level: a case study. (Cypern) 

Denna studie undersöker uppfattningen från hem och skola angående lågstadieelevers (7–9 

år) undervisning i demokrati och mänskliga rättigheter. Sex klassrumslärare och 16 föräldrar 

intervjuades i en vald skola. Resultatet utmynnade i fem teman: Fysiska och miljömässiga 

frågor, lärarens karaktär, olika instruktionsprocesser, bedömnings-praxis samt kommunika-

tionsmönster för att lära ut demokrati och mänskliga rättigheter. Parterna i undersökningen 

uppgav brist på samspel mellan hem och skola samt att det är ett gap mellan den existerande 

och den önskade undervisningen inom demokrati och mänskliga rättigheter. 

 

Kus, Zafer & Cetin, Turhan (2014). Perceptions of Democracy of Primary School 

Students. (Turkiet) 

Syftet med den här artikeln är att ta reda på hur mellan- och högstadieelever uppfattar 

demokrati samt identifiera faktorerna som påverkar dessa uppfattningar. Resultatet ska 

jämföras med andra länders resultat av liknande undersökningar. Som metod användes en 

demokratisk uppfattningsskala på 1667 elever i år 6-8 (12-14 år) från 26 turkiska städer. 

Resultatet visar att den demokratiska uppfattningen hos högstadieelever varierar beroende på 

kön, årskurs, utbildning och inkomst hos föräldrarna och var de bor. 

 

Baysal, Z. Nurdan (2009). An Application of the Decision-making Model for Democracy 

Education: A Sample of a Third Grade Social Sciences Lesson. (Turkiet) 

Syftet med artikeln är att se om livsproblem kan lösas genom beslutsfattande modeller. 

Studien gjordes genom elevers arbetsblad med öppna svarsfrågor och filminspelningar i 

klassrummet på 66 tredjeklassare (8-9 år) i en kommunal skola. Resultatet visar att i en 

atmosfär där olika idéer och olika beslutstaganden diskuteras öppet, bidrar till elevernas 

utbildning inom demokrati 

 

Vinterek, Monika (2010). How to live Democracy in the Classroom. (Sverige) 

Syftet med studien är att undersöka elevernas lärande i relation till deras beteende och atti-

tyder i vardagligt arbete i klassrummet. Artikeln fokuserar på hur demokratiska principer 

återspeglas i handling och attityder. Fältobservationer utfördes hos en lärare under 18 

månader, först i år 3, sedan i år 1 (7 och 9 år gamla elever). Läraren observerades under 120 

timmar och varvades med intervjuer av denna. Resultatet visar på hur lärarens undervisning 



Sara Perlman & Madeleine Sjödin Fannoun 
 

 11 

och fostring påvisar fler och fler tecken på demokrati. Det är läraren som är skäl till ökningen 

och lärarens vardagshandlingar i klassrummet etablerar en stark demokratisk kultur.  

 
Kan, Cigdem (2014). The Definition of a Democratic Teacher according to the Opinions of 

Social Studies Teacher and the Self-evaluation of those Teachers in relation to the 
Democratic Aspects of Teaching. (Turkiet) 
Syftet med denna turkiska studie är att undersöka vad en demokratisk lärare innebär. I studien 

ingick 138 samhällskunskapslärare som undervisar i klasserna 6 och 7 där eleverna är 12-13 

år. I studien användes öppna svarsfrågor som analyserades utifrån ett datainsamlingsprogram. 

Resultaten visar att lärarna är demokratiska på grund av att de bland annat behandlar elever 

jämlikt, respekterar olika åsikter samt i klassrummet tillämpar demokratiska principer. Det 

finns faktorer som hindrar lärarna från att vara demokratiska bland annat klassrummets miljö 

och standard, tidsaspekten och problem som kommer från eleven själv.  

Kiroglu, Kasim (2013). Is my Social Studies Teacher Democratic? (Turkiet) 

Syftet med studien är att ta redo på om SO-lärarnas beteende i klassrummet är demokratiskt. 

Det är 194 lärare och 1712 elever i åldern 7-9 år som medverkar i studien. Studien genom-

fördes genom två formulär utformade av studiens forskare, ett lärarformulär och ett elev-

formulär. T-test var ett av verktygen som användes när de insamlade resultaten skulle 

jämföras och analyseras. Resultatet visar på att svaren kan delas in under fyra demokratiska 

begrepp; frihet, jämlikhet, rättvisa och delaktighet. Lärarna anser sig själv vara mer 

demokratiska än vad eleverna tycker att lärarna är. 

Analysmetod 
 
Den insamlade forskningen har bearbetats med hjälp av innehållsanalys. Detta betyder att man 

delar upp materialet i mindre delar och sedan sätter ihop det på ett nytt sätt (Eriksson Barajas 

et al., 2013, s. 163), så att informationen kan klassificeras och kategoriseras utifrån vårt syfte. 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.161) säger att när forskningen ska bearbetas ska forskaren 

utgå från sin frågeställning samt syftet med studien. Våra forskningsfrågor har därför styrt hur 

vi har kategoriserat och vilka teman vi skulle använda (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 163). 

Vi har arbetat systematiskt när vi analyserat och sammanställt forskningen och arbetat på 

samma sätt med samtliga artiklar.  
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Efter att relevant forskning samlats in så var nästa steg att göra en sammanställning av alla 

artiklar och sedan ta ut det som var relevant till våra frågeställningar. Nästa steg var därför att 

kategorisera materialet. I analysen har vi skapat fyra rubriker som sammanfattar vårt analys-

resultat: SO-lärarnas egenskaper i demokratiundervisningen, Samarbetet hem och skola i 

demokratiundervisningen, Olika verktyg i demokratiundervisningen och Klassrumsmiljöer i 

demokratiundervisningen. 

 

Analys 
 
I denna del redogör vi för vår analys av forskningen, där vi utgår från våra frågeställningar: 

Vad säger forskningen om vilka egenskaper läraren bör ha i undervisningen inom demokrati, 

vad säger forskningen om olika verktygs betydelse för demokratiundervisningen? Vad säger 

forskningen om samarbete mellan hem och skolas betydelse för demokratiundervisningen? 

Vad säger forskningen om den sociala klassrumsmiljöns betydelse för demokratiunder-

visningen? 

 
SO-lärarnas egenskaper i demokratiundervisningen 
 
Eftersom läraren är elevernas ledare så kan klassrummet ses som en provbit av samhället och 

en av de viktigaste faktorerna för att få ett demokratiskt samhälle är att läraren kan skapa en 

demokratisk anda i sitt klassrum som inbegriper alla elever (Baysal, 2009, s. 80–81; Kiroglu, 

2013, s. 136). Lärarens roll är att lära ut demokrati utifrån sina attityder och sitt beteende i 

praktiken, samt att dennes handlingar väger mer än ord. Fokus ska ligga på att hjälpa till att 

utveckla elevernas förmågor snarare än att ge dem faktakunskaper. I klassrummet ska läraren 

vara öppen för allas idéer och lärarens roll ska vara att guida eleven samt leva som man lär i 

klassrummet (Baysal, 2009, s. 80–81). Ett av huvudmålen med undervisningen i samhälls-

kunskap är att eleverna ska lära sig förmågan att ta beslut. Detta eftersom beslutsfattandet är 

intimt förknippat med förmågan att tänka kritiskt och kreativitet. Det är lärarens ansvar att 

skapa ansvar, personliga värderingar och respekt hos eleverna. En stämning ska skapas i 

klassrummet där eleverna är så pass bekväma att de kan lära och diskutera tillsammans. För 

att få igång beslutfattningsprocessen måste läraren skapa en öppen miljö där frågor har en 

naturlig plats (Baysal, 2009, s. 76–77, 80). 
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Gondogdu och Yildirims studie visar att en lågstadielärares demokratiska egenskaper är av 

största vikt för att eleverna ska formas i jämlikhet, frihet, tolerans och respekt för olikheter. 

Det finns effektiva faktorer som kan hjälpa till att forma lärarens egenskaper bland annat 

vänskapsrelationer, politiska aktiviteter i samhället, deras uppväxt samt sociala kultur. 

Lärarens beteende kan ge effekter under hela elevens liv om de rotas tidigt (2010, s. 525). 

Yngre elever har dessutom mer fokus på lärarnas handlingar än på deras ord. Lärarna är en av 

de första personerna i elevernas liv som har påverkan på eleverna under många år i och med 

den obligatoriska skolgången (Nasirci & Sadik, 2017, s. 121, 129).  

 

Lärarens betydelse i vardagen leder till demokratiskt tänkande hos alla i klassrummet, därför 

behöver läraren behärska skiftet från att prata demokrati till att tänka demokrati samt agera 

demokratiskt visar resultatet på i Broughs (2012, s. 364) studie. Egenskaper som är positiva är 

bland annat att visa intresse för eleven, att bygga tillit i elev-lärar-relationen och att vara 

reflekterande över sitt eget arbete. Lärarens agerande påverkar sättet eleverna blir behandlade 

och undervisade på. Lärare ska vara medvetna om det stora behovet av att utveckla och skapa 

genuina demokratiska miljöer (Brough, 2012, s. 364). Kiroglu visar på att det blir en positiv 

relation mellan undervisning och elevers demokratiska tänkande när läraren agerar 

demokratiskt (2013, s. 137). Kiroglus forskning visar att lärarens demokratiska attityd och 

beteende i klassrummet kommer att ha en positiv effekt på utbildningen. För att en 

demokratisk kultur ska odlas, argumenterar Kiroglu för att skolan, och speciellt lärarna, måste 

göra sin del genom att praktisera demokrati (2013, s. 137). Läraren ska vidare uppträda 

konsekvent och positivt i klassrummet och veta hur man lär ut mänskliga rättigheter och 

demokrati. Positiva egenskaper är bland annat att ha dialog med eleverna, tillhandahålla hjälp 

och guidning, vara tolerant, förstående samt rättvis (Gondogdu & Yildirim, 2010, s. 530–

531). Vinterek (2010, s. 376–377) poängterar också att det är viktigt med en god dialog och 

framförallt att läraren ställer frågor till eleverna och visar respekt och intresse för svaren.  

  

Den erfarna läraren ska medvetet och målmedvetet balansera ansvarsområden och uppdrag. I 

och med ett lärarkollektiv så utvecklas lärarkompetensen på ett positivt sätt, det vill säga i 

grupp växer läraren medan osäkerhet och låg självkänsla hör till den ensamma läraren 

(Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 87–89). Läraren ska arbeta utefter de 

didaktiska frågorna och kunskapsmålen samt kunna agera självständigt, det vill säga att ha en 

tilltro och en självsäkerhet (Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 81).  
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Lärarens självbild är av stor vikt för att skapa ett individuellt professionellt ansvar. Även hur 

den enskilde läraren tolkar demokratiuppdraget är av stor vikt. (Henriksson Persson & 

Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 89–93). I det övergripande demokratiuppdraget inom skolan ska 

läraren ha sin egen struktur i undervisningen samt även vara sitt eget redskap (Henriksson 

Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 82, 86). Vinterek (2010, s. 377) menar att all 

demokrati i klassrummet kommer från lärarens arbete med undervisningen och med eleverna. 

Enligt Kiroglu måste en lärare vara tolerant, respektfull mot elever och kollegor, kunna 

samarbeta och förvänta sig samma beteende av sina elever. Det här är egenskaper som alla 

lärare ska sträva efter, allra främst SO-lärare, i och med att de har mer ansvar i den 

demokratiska undervisningskontexten. Elever och lärare ska veta om den praktiska betydelsen 

av bland annat rättvisa, frihet och delaktighet (2013, s. 127). En demokratisk lärare ska inneha 

en ledarposition i klassrummet för att ge nödvändig disciplin och det ska finnas en tillit åt 

båda håll mellan lärare och elever. Läraren ska hjälpa och guida eleven när denne behöver det 

samt att läraren även ska tala till eleverna på ett respektfullt sätt samt lyssna på eleverna. 

Tolerans utmärker en demokratisk lärare samt att denne uppskattar elevens åsikter och 

respekterar olikheter (Kan, 2014, s. 1143–1144). 

 

I Kiroglus (2013, s. 136) resultat framkommer det att även om läraren själv anser sig som 

demokratisk invänder många elever mot detta. Eleverna menar att lärarna bland annat inte 

låter dem ha fria åsikter eller vara delaktiga i klassrumsverksamheten. Enligt Kan (2014, s. 

1146–1149) framkommer det att det finns faktorer som hindrar lärarnas demokratiska 

beteende i klassrummet såsom utbildningsnivå hos lärarnas föräldrar och tidsaspekten i 

undervisningen. Ytterligare faktorer som kan vara problematiska för lärarens demokratiska 

beteende är elever som exempelvis har familjeproblem eller att det är för stora barngrupper i 

förhållande till det fysiska klassrummet.  

 

Samarbetet hem och skola i demokratiundervisningen  
 
Nasirci och Sadik (2017, s. 121, 129) menar att för att demokrati ska bli en naturlig del i varje 

medborgares liv krävs en effektiv demokratisk undervisning. Väldigt ofta börjar den 

utbildningen inom elevens familj. Kus och Cetins (2014, s. 788) resultat visar på att en viktig 

faktor i elevens demokratiska utveckling är föräldrarnas utbildningsnivå, ju högre nivå desto 

lättare har eleven att ta till sig demokratifrågorna. Även föräldrarnas inkomst påverkar elevens 

demokratiska attityder, ju högre inkomst desto mer demokratisk attityd. Unga människors 
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förståelse av demokrati, politik samt deras uppfattning av vad det innebär att vara en god 

medborgare är till stor del påverkad av deras familj. Trots att familjer har ett bevisat stort 

inflytande på elevers demokratiska värderingar så visar resultatet av studien att elever inte 

pratar om dessa frågor med sina föräldrar, lärare eller kamrater (Kus & Cetin, 2014, s. 788). 

 

Skolan och föräldrarna ska ha ett effektivt och starkt samarbete när det gäller demokrati och 

mänskliga rättigheter. Detta samarbete har en kraftfull inverkan på elevens förutsättningar att 

fostras in i, och få en förståelse för, demokratiska värderingar. Skolan och familjens sam-

arbete spelar en viktig roll för att elever ska ta till sig demokratiska attityder och beteenden 

(Gondogdu & Yildirim, 2010, s. 526, 529; Kan 2014, s. 1142; Nasirci och Sadik, 2017, s. 121, 

129). Gondogdu och Yildirim (2010, s. 531) argumenterar för att ett fungerande samarbete 

mellan hem och skola leder till att elevens förståelse och acceptans för andra ökar.  

 

Olika verktyg i demokratiundervisningen 
 
Teknologi kan vara ett utmärkt verktyg för att lära ut kunskap om demokratiska värden, andra 

människor och samhället i stort, i en alltmer global värld. För att effektivisera undervisningen 

inom demokrati och mänskliga rättigheter så behövs även mer teknologibaserade instruktioner 

(det vill säga att instruktionerna ges till eleverna via Ipad och/eller dator ) till övningar, upp-

gifter och mer autentiska tekniker och metoder som rör olika arbetsområden (Gondogdu & 

Yildirim, 2010, s. 529–530). 

 

Ytterligare verktyg som nämns i de olika studierna är att det behövs fler sociala skoluppgifter 

under terminen, det anses som viktigt för eleverna. Undervisningen bör vila på en grund av 

delaktighet, grupparbeten, rollspel och problemlösningsaktiviteter samt att skolan bör ha ett 

konfliktlösande program (Gondogdu & Yildirim, 2010, s. 529–531). Samarbetet elever 

emellan ska främja grupparbeten som innehåller problemlösning och diskussioner samt hjälpa 

elever att rätta till sina fel och misstag. Dessa faktorer kan leda till att klassrummet får en 

varm och vänskaplig miljö (Kan, 2014, s. 1143). 

 

I västvärlden där utbildningssystemet vilar på individens frihet så är det mer viktigt hur 

demokratin tillämpas än att ha teorier om demokrati. På lågstadiet är ämnet samhällskunskap 

till hjälp för elevernas utveckling av demokratiska värden och attityder. Utöver ämnets rena 

faktakunskaper har det blivit väldigt viktigt med exempelvis problemlösning, kritiskt och 
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kreativt tänkande (Baysal, 2009, s. 78, 80). Baysal tar också upp att visualisering av olika 

demokrativärden hjälper till att elever förstår och respekterar olika perspektiv. Kiroglu (2013, 

s. 137) tar upp att lärare kan använda sig av problemlösning, brainstorming, empati och 

delaktighet genom bland annat drama för att uppmuntra kreativt tänkande hos eleverna.  

Finns de här sakerna i ett klassrum så kan det ändra elevernas syn på demokrati, öka sociala 

interaktioner och kort sagt ändra elevernas livsåskådning. 

 

Sociala klassrumsmiljöer i demokratiundervisningen 
 
Förutom lärarens beteende så bidrar klassrummets miljö och klimat i vardagen till en självklar 

och levande demokrati på alla nivåer. Aktivt deltagande från eleverna, instruktioner som inte 

kommer från läroböcker, elever som fattar beslut, löser problem, och tar eget ansvar samt 

undervisning med hög relevans, är ord som beskriver en god klassrumsmiljö (Kiroglu, 2013, 

s. 129–130). När läraren delar små beslut med eleverna skapas en miljö av tillit och ansvar. 

Aktivt arbete med problemlösning och beslutsfattande hjälper till att skapa en klassrumsmiljö 

som är mer demokratisk. Det är viktigt att bygga en känsla av gemenskap i klassen bland 

annat genom delad beslutsfattning (Brough, 2012, s. 358). En inkluderande lärmiljö får 

eleverna att känna egenvärde och ger eleverna möjlighet att lära genom autentiska uppgifter 

(Brough, 2012, s. 355). Läraren bör fråga eleverna om saker, snarare än att tala om saker för 

dem, och erbjuda dem olika val i vardagen (Brough, 2012, s. 356). Lärarna skapar en god 

klassrumsmiljö genom att använda meningsfulla och relevanta undervisningstillfällen i en 

autentisk kontext (Brough, 2012, s. 366).  

 

Kiroglu menar att en god klassrumsmiljö som är demokratisk är en optimal miljö där elever 

både lär sig och praktiserar de demokratiska värdena. En god lärmiljö ger eleven förut-

sättningar för beslutstagande, ledarskap, tolerans och respekt mot andra. En lärare med goda 

demokratiska attityder och stor expertis i ämnet tillsammans med demokratisk anda i klass-

rummet tillåter eleverna att utveckla kritiskt tänkande (2012, s. 128). Kiroglu (2012, s. 129) 

menar att en aktiv delaktighet från eleverna, instruktioner som inte kommer från läroböcker, 

elevernas beslutstagande och problemlösning, eget ansvar och relevans är ord som beskriver 

en god klassrumsmiljö. Dessa begrepp får liv och påverkar varandra positivt och utvecklande. 

Ett enskilt begrepp ger ingen demokrati i klassrummet och personen som ska se till att de här 

begreppen lever i klassrumsmiljön är uteslutande läraren, det framkommer inte vilket ansvar 

elever samt skolan har i denna studie. Kiroglu menar att det inte är tillräckligt att en lärare har 
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en teoretisk lektion om tolerans och respekt, utan begreppen måste upplevas som levande i en 

god klassrumsmiljö (2013, s. 129–130). 

 

Kan (2014, s. 1143) anser att relationer mellan elever och lärare ska utvecklas i en 

demokratisk atmosfär och då krävs det mer än ett par lektioner i ämnet demokrati. Läraren ska 

vara positivt stödjande mot eleven. Dock är relationen elev-lärare aldrig en helt demokratisk 

relation, då det är omöjligt att ge alla elever jämlikt ansvar på grund av lärarens professionella 

självständighet (Kan, 2014, s. 1143). Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr (2017, s. 87) 

menar även de på att det är många lärare som anser att delat beslutsfattande med eleverna inte 

är genomförbart, eftersom det är läraren som har ansvaret och detta inte kan delegeras till 

eleverna. 

Diskussion 
 
Under detta avsnitt kommer de centrala fynden i vår undersökning att diskuteras utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi kommer diskutera eventuella konsekvenser av resultaten 

utifrån vår kommande yrkesroll som lärare i F-3, samt intressanta frågor som väckts här och 

aspekter som är värda att undersöka vidare i framtida studier. De ämnesdidaktiska koppling-

arna som gör denna uppsats intressant för SO-lärare är bland annat att undervisningen ska 

hjälpa eleverna att utveckla kunskap och förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och de 

demokratiska processerna (Skolverket, 2018, s. 218). De demokratiska processerna kan bestå 

dels av undervisning i demokratiska styrsätt och dels av den vardagliga och elevnära 

kontakten läraren har med eleverna varje dag. Vidare i SO-ämnets syfte står det att eleverna 

ska få utveckla sin förståelse och sitt ansvar för att bli en demokratisk medborgare 

(Skolverket, 2018, s. 218). 

 

Forskningen vi har bearbetat visar på att SO-lärarens egenskaper är viktiga i demokrati-

undervisningen. Det är flera olika egenskaper som en lärare bör besitta för att kunna förmedla 

de demokratiska värderingarna i klassrummet. Läraren är en av de första personerna i en elevs 

liv som finns med under många år, även om läraren själv byts ut så kommer det en ny lärare 

med samma uppdrag som måste följa samma läroplan med syften och kunskapskrav samt det 

centrala innehållet. Läraren blir genom detta en stabil förebild i elevens vardag och lärarens 

attityd är en viktig egenskap där handling väger tyngre än ord (Nasirci & Sadik, 2017, s. 122). 

Även Henriksson Persson och Irisdotter Aldenmyr (2017, s. 95–96) tar upp att hur läraren bör 
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vara är viktigare än hur själva undervisningen går till. Genom sitt beteende kan läraren vara 

både en positiv och en negativ förebild men det är viktigt att komma ihåg att positivitet föder 

positivitet (Nasirci & Sadik, 2017, s. 121). Det som kan vara problematiskt är lärarnas olika 

utbildningar beroende av vilket år de examinerades, och vad som ingick i respektive 

utbildning. Denna olikhet i lärarnas utbildning kan lätt mynna ut att eleverna inte får en 

likvärdig utbildning inom bland annat de demokratiska värdena. Lärare som byter arbets-

platser samt elever som byter skolor kan bli ett problem inom den demokratiska under-

visningen. Hur stabil är läraren i sin roll som förebild i elevens liv om eleven får nya lärare 

flera gånger under sin skolgång? Vad gör detta med elevens demokratiska fostran och ut-

bildning? Dessa frågor aktualiseras även om eleven byter skola under sin skolgång, blir det 

något glapp i den demokratiska fostran som skolan ska tillhandahålla? 

 

Forskningen visar tydligt på att det är väldigt viktigt att läraren besitter positiva och sociala 

egenskaper framförallt mot eleverna. Inom lärarutbildningen F-3, Linköpings universitet, är 

det endast inom VFU perioderna (verksamhetsförlagda utbildningen) som sociala förmågor  

bedöms. I antagningskraven för utbildningen nämns inga sociala förmågor eller egenskaper 

som krav för att antas som studerande. När man läser exempelvis värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2018, s. 7-11) står det mycket om vad skolan har för skyldigheter och uppdrag 

samt vilka möjligheter eleven ska få för att utvecklas men inget konkret om lärarens egen-

skaper för att detta ska uppnås. Vidare i LGR11 (Skolverket, 2018, s. 12- 19) under över-

gripande mål och riktlinjer finns rubriken ”Läraren ska” med mer uttalade arbetsuppgifter 

men inga egenskaper nämns. Vi anser att egenskapskrav kan höja kvalitén på både utbild-

ningen till lärare samt på undervisningen vi ska bedriva som färdigutbildade lärare till 

exempel antagningsintervjuer. Forskningen vi har analyserat pekar mot att detta är en för 

viktig fråga förbise när man diskuterar och planerar läroplaner, utbildningar och elevers 

demokratiska fostran. Är det så att en lärare som är mer teoretiskt lagd med stora 

ämneskunskaper än praktisk lagd med sociala förmågor, kan den få det svårare att förmedla 

de demokratiska värdena till eleverna? 

 

Lärarens yrkesroll kan ges, och har inom vissa skolor getts, arbetsbeskrivningen guide, eller 

coach – att genom sina personliga värderingar guida och utveckla elevernas förmågor då 

självrespekt och social kompetens är viktigt att utveckla hos eleverna (Baysal, 2009, s. 80–

81). Lärarens personliga värderingar och personliga guidning är mer effektfullt för elevens 

utveckling än något utbildningsprogram, menar Nasirci och Sadik (2017, s. 121). Eftersom 
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läraren är sitt eget redskap behöver denne framförallt göra egna reflektioner för att utveckla 

sig själv och eleverna inom demokratin (Brough, 2012, s. 364; Henriksson Persson & 

Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 82). Egna reflektioner över undervisningen tillsammans med 

självständigt arbete, planering och förberedelse är viktiga egenskaper läraren måste besitta 

(Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 76). Att få tid till egna reflektioner samt 

de didaktiska frågorna är i grunden en arbetsgivarfråga som måste ges stor plats i under-

visningen av demokratiska värden så att läraren kan lyckas med sitt uppdrag. 

 

I kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2017, s. 8) tas inga av 

lärarens egenskaper upp, och ej heller vilka de demokratiska värdena är. Orsaken som nämns 

är att det är lätt att man missar att ta upp några av värdena, medan vi anser att utesluts alla 

värden, så urholkas demokratiundervisningens direktiv. Det blir fritt fram för tolkning av 

värdena för alla lärare och då blir inte undervisningen likvärdig. Vi tycker att det är viktigt att 

det finns en grund att stå på och arbeta vidare ifrån som lärare, eftersom demokratiuppdraget 

är så löst beskrivet finns en stor risk att undervisningen i demokratiska värden varken blir 

speciellt bra eller engagerad. Ytterligare svårigheter med att fullfölja det demokratiska upp-

draget är tidsramar, politiska påbud samt elevernas intresse (Henriksson Persson & Irisdotter 

Aldenmyr, 2017, s. 95–96).  

 

I stort handlar demokratiuppdraget i skolan om att läraren ska hitta en balans mellan det 

formella – med bland annat kunskapsmål – och det informella och vardagsnära som elev-

demokrati i olika former. Dessa två faktorer, det formella och informella, kan sägas kon-

kurrera med varandra. För mycket fokus på den ena faktorn tar tid och förståelse från den 

andra faktorn. Här ska läraren ha ett demokratiskt förhållningssätt utan att påverka den ena 

eller den andra faktorn. Att skapa en balans mellan faktorerna är mer viktigt för de didaktiska 

SO-frågorna än en total integrering av det formella uppdraget. Demokratiuppdraget visar mer 

på hur läraren bör vara än hur undervisningen ska gå till (Henriksson Persson & Irisdotter 

Aldenmyr, 2017, s. 95–96).  

 

Tiden i klassrummet kan aldrig planeras till fullo och läraren som är sitt eget verktyg när det 

gäller didaktiken är avgörande för vad som händer i klassrummet. Om läraren inte kan skapa 

en balans kan osäkerhet lätt uppstå där läraren har en bristande tilltro till sig själv och sin egen 

förmåga (Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 97). Vi tänker oss att en stor del 

av lärarens arbetstid går åt till att hitta den gyllene medelvägen. Att hitta balansen i sitt yrkes-
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liv med undervisning och reflektion samt läroplan och tidsramar. Inom kursplanens övriga 

ämnen finns inte de demokratiska värderingarna lika tydligt utskrivna som under SO-ämnena, 

där nämns bland annat att eleverna ska få reflektera över demokratiska värden och principer 

(Skolverket, 2018, s. 219). Lärare som undervisar i övriga ämnen är hänvisade till skolans 

värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen när det kommer 

till det demokratiska uppdraget som varje lärare har skyldighet att förhålla sig till enligt läro-

planen (Skolverket, 2018, s. 7-19). Vi undrar om de demokratiska värdena lättare glöms bort 

inom de andra ämnena eller struntas i, i högre utsträckning, eftersom de inte nämns i resp-

ektive kursplan, i det centrala innehållet, syfte samt kunskapskravet. Vi ser ett problem i tids-

pressen de flesta lärare arbetar under med att lärare eventuellt prioriterar ämnets kunskaps-

krav och inte lägger tid på att exempelvis på att få in uppdragets värdegrund i den vardagliga 

undervisningen. Om obalansen blir för stor, finns risken att vissa delar skjuts upp på obestämd 

framtid inom undervisningen eller aldrig arbetas med. 

 

Andra viktiga delar i en persons utveckling (både lärares och elevers) är bland annat 

ömsesidig respekt, tolerans och empati för andra. Förutom läs- och skrivutveckling bör 

läraren låta elevernas värderingar och förmågor utvecklas så de kan arbeta praktiskt med 

demokrati. Ett sätt att framhålla demokrati och mänskliga rättigheter är att ömsesidig respekt 

och konflikt-lösning utvecklas som egenskaper i elevernas vardagsliv. Även om det står att 

skolan ska och skolan bör så är det läraren som utför arbetsuppgifterna och uppdragen. Det är 

läraren som ska lära eleverna, och lärarens attityder och egenskaper påverkar vad och hur 

eleverna lär sig (Gondogdu & Yildirim, 2010, s. 526). I undervisningen är lärarens roll att 

hjälpa eleverna, utöver faktakunskaper, att få självrespekt och bli psykiskt och socialt 

kompententa. I denna process är det av stor vikt att läraren i klassrummet är en positiv 

förebild genom sitt beteende och sin attityd. Lärarens egenskaper är viktiga för demokrati-

utbildningen och den viktigaste egenskapen är deras attityd mot sina elever och mot skolans 

arbete. Det vill säga att en positiv attityd hos läraren skapar positiva attityder hos eleverna 

(Nasirci & Sadik, 2017, s. 121–122). Enligt Gondogdu och Yildirim (2010, s. 525) finns det 

en markant nivåskillnad mellan existerande och önskad demokratiundervisning. Många lärare 

i deras studie anser att demokrati och mänskliga rättigheter i många länder blir tagna förgivet. 

Att utbilda människor från tidig ålder är bästa sättet att skydda demokratin och få eleverna att 

bli ansvarstagande medborgare. Lärarna anser att skolans viktigaste uppdrag är att förbereda 

eleverna för ett demokratiskt liv. Vi ska förbereda eleverna så att de kan leva som 
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självständiga demokratiska medborgare i vuxenlivet och därför är vårt arbete i skolan så 

viktigt eftersom vi lägger grunden. 

 

Enligt Nasirci och Sadik (2017, s. 121, 129) så börjar den demokratiska utbildningen redan 

inom elevens familj, innan eleven börjar skolan. De menar även på att en viktig faktor är 

föräldrarnas utbildningsnivå, ju högre nivå desto lättare uppfattar eleven demokratifrågorna. 

Även föräldrarnas inkomst påverkar elevens demokratiska attityder samt deras politiska 

engagemang. Skolan och föräldrarna ska ha ett effektivt och starkt samarbete, det gynnar 

eleven att ta till sig och förstå demokrati när både skolan och föräldrarna är involverade i 

utbildningen (Gondogdu & Yildirim, 2010, s. 526, 529; Kan, 2014, s. 1142). Att det ska 

finnas ett samarbete mellan hem och skola för att kunna fostra eleverna till att bli 

demokratiska medborgare står även i Läroplanen (Skolverket, 2018, s. 13). Vi anser att när 

samarbetet mellan hem och skola fungerar bra så ökar elevens förutsättningar för att utvecklas 

ämnesmässigt och må bra i sin skolmiljö. En bra hemkontakt och kontinuerlig dialog visar 

påtagligt för eleverna hur de demokratiska värderingarna kan praktiseras. De vuxna blir en 

demokratisk förebild för eleverna. En kritisk aspekt är att om inte samarbetet fungerar mellan 

hem och skola är eleven är att eleven inte får möjlighet att utvecklas till fullo. Vi anser att ett 

dåligt samarbete påverkar eleven negativt och denne kan inte ta till sig varken ämneskunskap 

eller skolans värderingar på ett tillfredställande sätt.  

 

Det finns fler viktiga aspekter i undervisningen för att lyckas än samarbetet mellan hem och 

skola, olika verktyg som läraren kan använda sig av i sin undervisning. Gondogdu och 

Yildirim (2010, s. 529–530) visar på i sin forskning att teknologi är ett utmärkt verktyg för att 

förmedla de demokratiska värdena och mänskliga rättigheter i vår alltmer globala värld. Det 

kan vara att instruktioner till övningar och uppgifter är mer teknologibaserade, genom Ipad 

och smartboards. Vi tycker att det är ett bra verktyg att använda i vår kommande undervisning 

för att göra det mer verklighetsbaserat för eleverna samt skapa ett intresse för ämnet genom 

olika infallsvinklar. Många av dagens elever har ett stort intresse samt kunskap om det 

teknologiska som vi lärare måste dra nytta av för att få engagerade elever. Infallsvinklar som 

kan vara bra är frågesport på smartboarden, tillgång till ett otroligt bild och fakta material 

samt att elever kan göra uppgifter åt varandra och använda sig av multimodalt lärande. En 

väldigt kritisk aspekt är att alla lärare inte besitter den tekniska kunskap som krävs för att 

tillfullo kunna utnyttja den teknik som står till hands. Vi undrar i och med detta, finns det 

teknisk vidareutbildning för exempelvis smartboard? Även här finns ett stort 
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arbetsgivaransvar, vi anser då att både tid och teknisk utrustning måste finnas för att även 

lärare ska lära sig att använda de tekniska hjälpmedlen. Gondogdu och Yildirim (2010, s. 

529–531) menar på att det även behövs mer sociala aktiviteter i klassrummet som gör 

eleverna mer delaktiga som grupparbeten, rollspel samt andra problemlösningsaktiviteter. 

Dessa verktyg är bra att använda sig av som lärare för att få eleverna mer delaktiga i under-

visningen, att eleverna får lära sig att samarbeta och att det finns olikheter och tyckande 

eleverna emellan och få en acceptans för detta. Att ha sociala aktiviteter i klassen anser vi 

kräver en stabil elevgrupp och att läraren har introducerat hur det ska gå till under dessa 

aktiviteter för att syftet med aktiviteterna och uppgifterna ska uppnås. Viktigt att alla elever 

bidrar till uppgiften samt att elever får en acceptans för varandra. De sociala aktiviteterna kan 

vara svåra att genomföra med en orolig eller osäker barngrupp.  

 

Förutom lärarens beteende samt olika verktyg så bidrar klassrummets sociala miljö till en 

levande demokrati. Det är viktigt att bygga en känsla av gemenskap i klassen bland annat 

genom delad beslutsfattning och grupparbeten. Lärarna ska skapa en god och inkluderande 

klassrumsmiljö, där eleverna både lär sig och praktiserar de demokratiska värdena. Miljön lär 

eleverna bland annat beslutstagande, ledarskap, tolerans och respekt mot andra (Brough, 

2012, s. 358; Kiroglu, 2012, s. 128). Att skapa en god klassrumsmiljö så eleverna får de 

förutsättningarna de behöver för att kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt är av stor 

relevans anser vi. Att eleverna får möjlighet till att utöva demokrati praktiskt och känna en 

gemenskap med sina kamrater i klassrummet är en bra början på deras demokratiska 

utbildning. 

 

Slutdiskussion  
 
Enligt Granath (2017, s. 52) så är forskningen begränsad i ämnesdidaktik inom SO-ämnena 

och ett hopp finns om växande forskning och fler aktiva inom detta ämne. Även Odenstad 

(2014, s. 41) nämner att forskningen i samhällsdidaktik är begränsad för F-3. Det finns för lite 

forskning om hur samhällsundervisningen går till i svenska skolan. Här har vårt intresse 

väckts för framtida studier, hur man som lärare lär ut demokrati på bästa sätt, och hur det lärs 

ut i dagens skolor. En annan sak som även väckte frågor hos oss var att det står i läroplanens 

första del att det är ett gemensamt ansvar i alla ämnen med demokratisk fostran av eleverna, 

samt att eleverna ska lära sig om demokratiska värderingar. Ett problem är att dessa delar av 

läroplanen aldrig kan bedömas hos eleverna dels för svårigheten med att mäta elevens 
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demokratiska grad, dels kan inte krav ställas på att eleven ska redovisa sina demokratiska 

åsikter (Skolverket, 2017, s. 8). Detta blir vi lite förvånade över eftersom demokrati ingår i det 

dubbla uppdraget som vi lärare står inför. De demokratiska värdena ska läras ut inom alla 

ämnen men eleverna ska inte bedömas eller redovisa sina ställningstaganden på något sätt. Vi 

är medvetna om att det är en fin balansgång mellan åsiktsfrihet och rätten att behålla sin åsikt 

för sig själv och samtidigt fostras och agera demokratiskt. Hur kan vi som lärare veta om vi 

har lyckats med att förmedla de demokratiska värdena och fostrat eleverna till att bli 

demokratiska medborgare? 

 

Vår forskning har visat på att en lärares egenskaper betyder mycket för att förmedla de 

demokratiska värdena. När man ser de egenskaper utöver ämneskunskap som lärare ska 

besitta kan man undra om det bara arbetar superhjältar inom skolan. Vi frågar oss om dessa 

egenskaper är lätta att leva upp till eller om det skapar en press för läraren?  
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