
 

 

Årskurs 4-6 

Demokrati – rätten till en röst 

Via berättelser ur det verkliga livet tar visningen upp barns vardag och levnadsvillkor, 

rättigheter och skyldigheter i samhället – från 1500-talet fram till demokratiåret 2018. 
Tid: 60 min Pris: 700 kr 

Kopplingar till läroplanen 

I Nordiska museets skolprogram Demokrati – rätten till en röst för årskurs 4-6 berör vi delar 

ur läroplanen (Lgr 11) i ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap samt 

skolans värdegrund. 

Värdegrund 

I läroplanens kapitel om Skolans värdegrund och uppdrag betonas att utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Värdegrunden omfattar: 

‣ Människolivets okränkbarhet 

‣ Individens frihet och integritet 

‣ Alla människors lika värde 

‣ Jämställdhet mellan könen 

‣ Solidaritet mellan människor 

( Ur kapitel 2.1 Normer och värden) Grundskolan har som mål att varje elev: 

‣ Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personliga erfarenheter. 

‣ Respektera andra människors egenvärde. 

‣ Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.  

Historia 

Centralt innehåll: 

‣ Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter 

och skillnader i levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. 

  



 

 

Religionskunskap 

Centralt innehåll: 

‣ Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 

‣ Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.  

Samhällskunskap 

Centralt innehåll: 

‣ Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.  

‣ Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till 

exempel i elevråd och föreningar. Hur individer kan påverka beslut, till exempel 

genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.  


