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Abstract 

 

Demokratibegreppet är för många elever ett ord som innebär enbart rättigheter. Begreppet 

tolkar de ofta som att demokrati innebär att gå och rösta. 

 

Denna uppsats syfte är att belysa hur So-lärare på högstadiet undervisar om 

demokratibegreppet, för att eleverna ska få en förståelse för begreppet. Uppsatsen ska ligga 

till grund för reflekterande frågeställningar för oss blivande lärare och verksamma lärare. 

 

Olika litteraturteorier och perspektiv på demokratibegreppet har studerats i anknytning till 

uppsatsen. Vi har i vår studie intervjuat sex olika lärare på högstadiet. 

 

Resultatet av studien visade att lärarna har goda kunskaper om vad demokrati innebär i sin 

undervisning. Samtidigt kan det konstateras att demokratibegreppet behöver lyftas fram ännu 

mer i skolans sammanhang för att medvetandegöra innebörden för eleverna. 

 

 

Ämnesord: Demokrati, högstadiet, lärare, reflekterande, elever, förståelse. 
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 Förord 

Detta arbete har inneburit en utmaning och har varit givande i den mening att det har skapat 

ett reflekterande för oss som blivande lärare när det gäller att stärka demokratibegreppet i 

undervisningen. Vi har varit två personer som har skrivit uppsatsen tillsammans och utfört 

den med en gemensam arbetsinsats. Vi vill tacka varandra för ett väl fungerande samarbete 

med allt vad det har inneburit av medgång och motgång.  

 

Ur ett genusperspektiv har vi kompletterat varandra väl i arbetets gång. Vi som skrivit denna 

uppsats är en kvinnlig och en manlig student som för övrigt inte har något mer gemensamt än 

studielivet och erfarenheten av att vara en äkta hälft i en familj. Den tid som arbetet har 

kostat, har för våra familjer inneburit en påfrestning i form av en frånvarande (fysisk, ibland 

psykisk) mamma och pappa. Våra familjer har verkligen haft förståelse för arbetet vi lagt ner 

på uppsatsen. Ibland har någon litteratur följt med in i sovrummet och där konkurrerat med 

maka/make. Därför är det på sin plats att verkligen tacka våra familjer för stödet, uppmuntran 

och förståelsen för detta arbete.  

 

Vi vill även tacka de intervjuade lärarna, för utan dem hade vi inte haft någonting att utgå 

ifrån. Vi är tacksamma för den öppenhet, hjärtlighet och förståelse som vi fått från de 

intervjuade. Slutligen vill vi tacka vår handledare Valdemar Holmstedt för trevliga och 

givande samtal i anslutning till arbetet.  
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1. Inledning med bakgrund och syfte 

Att demokrati är viktigt håller de flesta med om. Vi anser att demokratibegreppet tenderar att 

gå i riktning mot ett begrepp som generellt tas för givet. Därför är det viktigt att lärare tar upp 

innebörden av demokrati, teoretiskt och praktiskt. Skolungdomar måste få den nödvändiga 

teorin för att de ska kunna praktisera demokrati i skolvardagen, i samhället, ja, i deras liv.  

 

Eftersom vi har varit ute en hel del på vfu och därmed kommit i kontakt med 

demokratibegreppet i undervisningen har vi fått en erfarenhet av att demokratibegreppet för 

många elever innebär enbart att gå och rösta. Vi menar att demokrati innebär mycket mer än 

så. Utifrån detta vore det intressant att undersöka hur demokratibegreppet lärs ut i skolor. Vi 

vill därför undersöka på vilket sätt lärare lär ut begreppet demokrati. Anledningen till att vi 

har ett genuint intresse för demokratifrågor är att vi under vår utbildning har behandlat 

demokratins funktioner i samhället.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa några So-lärares undervisning kring 

demokratibegreppet. Det är intressant för att vi anser det är viktigt att lyfta fram 

demokratibegreppet ännu mer i dagens skolor. Betydelsen av att lyfta fram 

demokratibegreppet i undervisningen, menar vi skulle kunna ligga till grund för reflekterande 

frågeställningar för oss blivande lärare och verksamma lärare på skolor, så att 

demokratibegreppet kan öka elevers förståelse för vad demokrati är och innebär. 

 

Frågeställning:  

 

• På vilket sätt undervisar So-lärare om demokratibegreppet? 

• Hur står det i relation till definitionen av demokratibegreppet? 

 

Vi har inte kommit i kontakt med någon kunskap som pekar mot detta problemområde, vilket 

innebär att detta blir en ny studerad kunskap. Vårt påstående grundar vi i att olika 

demokratiutredningar som utförts inom samhället och skolans verksamheter har genomförts 

om eleverna, men sett ur lärarnas aspekter känner vi ännu inte till någon studerad kunskap på 

området.  
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Vi inleder vårt arbete med en historisk bakgrund om hur demokratin har vuxit fram. I vår 

teoridel ger vi en presentation av två olika demokratiteorier. Vi skriver om Habermas och 

Dahls teorier om vad demokrati innebär. Det blir alltså två betydande teoretikers 

uppfattningar om vad som är viktigt för att demokratin ska fungera. Vidare skriver vi om 

skolans syn på vad demokrati innebär i skolsituationen. I dessa teoretiska perspektiv fokuserar 

vi på vad de olika författarna anser att det krävs av läraren för att lära ut demokrati. Vi 

använder oss av Larssons syn på vad demokrati i skolan innebär. Dessutom skriver vi om två 

motsatta perspektiv på vad som krävs av läraren för att demokrati ska finnas i skolan. De 

motsatta perspektiven visar vi genom två olika artiklar som belyser olika syn på vad 

demokrati i skolan innebär. Slutligen redogör vi för vad som står i styrdokumenten gällande 

demokratins funktion i skolan. Styrdokumenten som vi använder oss av är: FN: s 

barnkonvention, Skollagen, Lpo 94 och lärares yrkesetiska regler. 
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2. Historisk bakgrund av demokratins framväxt 
Grekland 

Ordet demokrati härstammar från grekiskan och betyder folkstyre eller folkmakt Det uppstod 

och utvecklades i de grekiska stadsstaterna och eftersom det finns säkra källor från stadsstaten 

Aten, och osäkert källmaterial från andra stadsstater i Grekland, representeras den grekiska 

demokratin bäst av den Atenska demokratin.1 Från 500-talet f Kr utvecklades demokratin 

stegvis, från att de olika släkternas överhuvud styrde till att fria män direkt bestämde eller i 

alla fall röstade om olika förslag. Bakom och i begreppet demokrati finns två ord som 

tillsammans utgör detta ord, demos (folk) och kratos (välde, styre). Det innebär alltså att ordet 

demokrati förutsäger att folket ska styra och är således en styrelseform i vilken det finns 

människor som tillsammans ska styra eller bestämma och därför måste det finnas eller råda 

någon jämlikhet mellan människorna. 2 Kännetecknande för den grekiska demokratin var att 

demos skulle ansvara för den demokratiska ordningen. Demos var fria män och kvinnor och 

slavar hade inte tillträde hit. Demokratin i detta skede var direkt vilket innebar att det inte 

fanns några ombud eller grupper av partier. Grunden för denna demokrati baserades på 

stadsstater, det vill säga små områden där befolkningen inte var så stor och detta för att de fria 

männen skulle kunna samlas och få plats på samma område, till exempel torg, arena eller i en 

och samma lokal. 3 400-talet f Kr innebar en etablering av demokratin och dess styre. Nu 

definierades att en fri man över 18 år och vars föräldrar var medborgare, inom Atens gränser, 

hade rösträtt i de olika organen folkförsamlingen (det högsta beslutande organet), rådet 

(verkställande och beredande organ), domstolarna (med folkliga juryer) och olika ämbetena 

såsom magistrater (hjälpte domstolarna och rådet att utföra olika uppgifter), generaler 

(strateger, ledde stadsstaten i krig och bistod rådet.) och utskott (lägger förslag och hjälper 

rådet. Ordförande i utskottet var tillsatt endast en dag).  Specifikt för de olika ämbetena var att 

personen i fråga var valbar först när denne var över 30 år och en post eller ställning inom 

nämnda ämbeten fick inte innehas mer än ett år. De män som tillsattes till de olika ämbetena 

framkom genom lottning mellan dem som visat och anmält intresse. Orsaken till dessa 

speciella regler var att det inte skulle bildas särskilda eller enhetliga grupper med samma 

politiska inställning. 4 

 

                                                 
1 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 
2 Held D Demokratimodeller 2002 
3 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 
4 Held D Demokratimodeller 2002 
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Vid denna tid innebar det att vissa fick större inflytande än andra och detta på grund av deras 

förmåga att tala och konversera. Ordet demagog, folktalare, kopplas ihop med antikens 

politiska process genom att dessa kunde påverka dem som lyssnade och därigenom fick de en 

viktig roll som kan liknas med dagens politikerroll. Men det innebar även att dessa 

demagoger kunde vilseleda de som var okunniga för att få igenom förslag som till synes var 

omdömeslösa. 5 

 

Den atenska demokratin vilken spreds till hela den grekiska civilisationen, symboliserades av 

små och kompakta samhällen. Detta innebar en kommunikation som var enkel att genomföra, 

det blev en snabb spridning av nyheter samt ekonomiska och sociala insatser fick omgående 

verkan. Den atenska demokratin har varit en central idégivare för den moderna demokratin 

och även det politiska tänkandet. De politiska idealen som den atenska demokratin stod för, 

jämlikhet mellan medborgarna, frihet och respekt för lag och rätt har i sin tur influerat den 

västerländska politiska filosofin genom hundratals år. Visserligen kan det märkas en del idéer 

som inte härleds från Aten, exempelvis den moderna liberala tanken att människor är 

individer med rättigheter. I kontrast till detta var den atenska demokratin uppbyggd på en 

offentlighet och en privatsfär som var hopflätad. Med detta menas att individens eller 

medborgarens rättigheter och skyldigheter var kopplade till hans ställning i samhället det vill 

säga att en entusiasm för stadsstaten fanns och i detta är privatlivet inkluderat i statens 

angelägenheter. Därigenom blev medborgarens rättigheter och skyldigheter offentliga vilket 

då bekräftade självständigheten hos medborgaren inom staden. 6  

 

För att kort beskriva utmärkande drag för den atenska demokratin eller klassiska demokratin 

kan följande tillskrivas den: 

• Medborgarna ska ha politisk jämlikhet och detta för att de ska ha friheten till att turas om 

att styra och styras 

• Medborgarna deltar direkt i lagstiftning och dömande (domstolar och magistrater) 

• Folkförsamlingen hade den högsta makten 

• Kort tid för personer inom ämbetena (för att förhindra bildandet av olika politiska grupper 

och för att lottning och turordningsprincipen skulle gälla) 

• Liten stadsstat (lättare att samla folk och besluta direkt i olika ärenden) 

                                                 
5 Larsson H-A Erövra demokratin!  2004 
6 Held D Demokratimodeller 2002 
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• Medborgarskap för ett fåtal- endast fria män över 18 år hade rätt att rösta och vars 

föräldrar var medborgare, exempelvis inom Atens gränser. 7 

 

Romartiden 

Romarna ville ha ett samhälle där olika grupper inom staten skulle ha ett visst inflytande över 

besluten men detta skulle inte ske inom ramen för politisk jämlikhet, vilket den atenska 

demokratin byggde på. Den romerska synen grundar sig på att de lägre klasserna inte skulle 

ha samma och starka inflytande som senaten hade. Senaten hade den viktigaste rådgivande 

makten där medlemmarna valdes på livstid. Dessutom bestod senaten av just aristokratin eller 

överklassen och därigenom framstår en markant skillnad mellan grekisk och romersk 

demokrati där den senare framhåller en grund som bygger på en ordning där 

samhällsställningen har inflytande över besluten. Eftersom Aten och Rom företrädde epoken 

Antiken och stod för demokratins grund, på olika sätt, kan det konstateras att intresset för 

detta tänkande återuppväcktes kring 1600- 1700- talen. Den historiska utvecklingen av 

demokratin närmade sig nu moderna liberala och liberaldemokratiska idéer. 8 

 

1600-och 1700-talen 

Uppfattningen att de styrande fått sin makt av Gud, var en tendens som användes under lång 

tid och som relateras till kampen mellan påvemakten och kejsarmakten under medeltiden. 

Synsättet ”kung av guds nåde” betonade att den styrande hade fått i uppdrag av Gud att styra 

och folket hade godkänt detta, som gav överheten denna makt. Under 1600-och 1700-talen 

blev upplysningsidéerna aktuella. De filosofer som framkom med detta var exempelvis Locke, 

Voltaire, Rousseau och Montesquieu. Viktigt för dem var att förnuftet skulle råda och att det 

inte skulle vara försvarbart att hänge sig åt exempelvis religiöst svärmeri. John Locke 

deklarerade att ett naturtillstånd var att varje individ hade en naturlig rätt till sin egen person 

och sin självbestämmanderätt, vilket innebar en möjlighet att göra allt för att skydda sig, så 

länge det inte skadade andra individer. Detta naturtillstånd innehöll inga lagar och regler utan 

sågs som ett område där det ingick olika individer som var och en hade kontrakt med 

samhället eller staten för att upprätthålla individens naturliga rättigheter såsom skydd till liv 

och egendom. Kunde då inte staten fullfölja detta kontrakt gentemot individen, hade denna 

rätt att upphäva kontraktet och därmed rätt att göra revolt. 9  Montesquieu och dennes lära om 

                                                 
7 Held D Demokratimodeller 2002 
8 Held D Demokratimodeller 2002 
9 Larsson H-A Erövra demokratin!  2004 



 10

maktdelning hänvisade till skydd mot att makten skulle koncentreras genom en lagstiftande, 

en verkställande och en dömande makt. Det viktiga i detta sammanhang var att skilja dessa 

olika makter åt. Den lagstiftande makten utgjordes vanligen av parlamentet medan den 

verkställande makten tillskrevs kung eller regering och den dömande makten utövades av 

domstolarna. 10  Rousseau menade att folket eller demos var självständigt och därigenom 

kunde en härskare avsättas om denna inte uppträdde till och åt folket, det vill säga till 

medborgarnas bästa. Voltaire betonade att en bildad filosof skulle vara rådgivare till en 

enväldig härskare för att på så sätt kunna förvandla förnuftet till handling och därför skulle 

monarkerna styra på anmodan av medborgarna och för dessa. 11 Till detta kan även läggas att 

Voltaire i detta lägger en ansats som betonar att det onda faktiskt finns som en nödvändig del 

av världen. 12  

 

I slutet av 1700-talet utformades de första mer allomfattande formuleringarna om de 

mänskliga rättigheterna. Händelsen som utlöste detta kan härledas till 1789 och den Franska 

Revolutionen, där den franska nationalförsamlingen antog en förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Meningen var att skapa garantier för personlig frihet, äganderätt, fri 

religionsutövning och tanke- och yttrandefrihet.  

 
Mänskliga rättigheter 

Efter andra världskriget då Förenta Nationerna (FN) bildades, skapades ett starkt globalt eller 

internationellt underlag för grundsatser för mänskliga rättigheter. Redan 1945 författades FN: 

s stadga om att främja de mänskliga rättigheterna som mål för FN genom att 

medlemsländerna blev ålagda att följa och främja respekten för dessa fri- och rättigheter. 

Därför kungjordes 1948 en förklaring om de mänskliga rättigheterna i vilken alla folk och 

nationer ingick som mänsklighetens konstitution angående individens rättigheter.  

 

1900-talet 

När det gäller demokratiutvecklingen på 1900-talet kan det konstateras att inom begreppet 

demokrati ligger en maktfördelning som har funnits länge, sedan antiken. Spridningen av 

demokratin under detta århundrade försiggick i tre skeden. Det första inträffande i samband 

med första världskrigets slut då många stater demokratiserades genom att allmän rösträtt 

                                                 
10 Emond T & Hansson B Vad är filosofi? 1995 
11 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 
12 Emond T & Hansson B Vad är filosofi? 1995 
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infördes, vilket även inkluderade kvinnlig rösträtt. Det andra förloppet, de allierades kamp 

och seger över de nazistiska och fascistiska diktaturerna, angav tonen för en demokratisering 

av nämnda diktaturer, som Tyskland (väst) och Italien, men även den del av Europa som 

västmakterna hade kontroll över. Visserligen föranledde slutet på andra världskriget början till 

kalla kriget där en klar motsättning mellan öst och väst symboliserade tillståndet i Europa och 

världen, men i detta kunde det ändå skönjas en demokratisering av Spanien och Portugal 

(1970-talet) samt en del afrikanska länder. Många stater i världen hade i slutet av 1900-talet 

utropat sig som demokratiska, men det var lättare att tillskriva sig som demokratiska än att 

verkligen vara det och förstå innehållet i en demokrati.  

 

Berlinmurens och Sovjetunionens fall utgör den tredje anhalten i demokratins utveckling sett 

till 1900-talet. Detta innebar att östblocket officiellt blev demokratiskt genom en ändring från 

planekonomi med elitstyre eller enpartistyre till marknadsekonomi med flerpartistyre samt 

öppenhet gentemot väst. Detta föranledde ekonomiskt samarbete med väst vilket i sin tur 

öppnade ytterligare för en demokratisk utveckling. Visserligen fattades kunskap om innehållet 

i demokratin och förutsättningar för detta, men demokratin och dess system anses som det 

överlägset bästa alternativet i jämförelse med exempelvis diktaturer. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 
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3. Teori 

Inledningsvis i vår teoridel ger vi en presentation av två olika demokratiteorier. Vi skriver om 

Habermas och Dahls teorier om vad demokrati innebär. Det blir alltså två betydande 

teoretikers uppfattningar om vad som är viktigt för att demokratin ska fungera. Vidare skriver 

vi om skolans syn på vad demokrati innebär i skolsituationen. I dessa teoretiska perspektiv 

fokuserar vi på vad de olika författarna tycker att det krävs av läraren för att lära ut 

demokrati. Vi använder oss av Larssons syn på vad demokrati i skolan innebär. Vi skriver 

även om två motsatta perspektiv på vad som krävs av läraren för att demokrati ska finnas i 

skolan. De motsatta perspektiven visar vi genom två olika artiklar som belyser olika syn på 

vad demokrati i skolan innebär. Slutligen skriver vi om vad som står i styrdokumenten 

gällande demokratins funktion i skolan. Styrdokumenten som vi använder oss av är: FN: s 

Barnkonvention, Skollagen, Lpo 94 och Lärares yrkesetiska regler. 

 

3:1 Habermas demokratiteori 

Det verk som presenteras här ligger till grund för en teori gällande demokrati. Här förklaras 

och förtydligas Habermas budskap och tankar om demokratin. Habermas är en filosof och 

samhällsteoretiker som är ständigt aktuell i den internationella samhällsdebatten.  Vi kommer 

att presentera en genomgång av Habermas historiska och sociala undersökning av 

borgerlighetens uppkomst och förfall, samt hans centrala begrepp offentlighet. Vår 

bakomliggande tanke med detta är att ge läsaren en förståelse av Habermas bok Borgerlig 

offentlighet som helhet, visa hans syn på hur offentlighetens funktion förändrats över tiden 

och genom detta ge hans teori om vad demokrati innebär.  

 

Det Habermas vill antyda med sin bok ger sig uttryck i en del huvudord eller ledord vilka 

leder till demokrati: offentlighet, samtal, förnuft, rationalitet, frihet eller autonomitet. 

Habermas lyfter fram i sin bok att en offentlighet ska vara en arena där medborgarna kopplas 

ihop med staten. Staten fungerar som en myndighet och där ska medborgarna vara med och 

påverka.  

 

Styrkan i Habermas demokratiteori är att han kopplar sina begrepp med andra 

forskningsgrenar, såsom sociologi, statskunskap, juridik, litteratur- och konsthistoria. 

Därigenom ges en dialog med olika forskningsgrenar och det blir därför en kraftfull bild som 

deklarerar en forskning och undersökning som väger tungt i sammanhanget.  
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I sitt historiska perspektiv förklarar Habermas en offentlighet som tar sin början i antiken, 

särskilt Aten och Rom, där han påvisar att offentligheten innehåller sådant som diskussioner, 

lagstiftning och krigföring. Från den feodala offentligheten skildrar han att den aristokratiska 

överheten visar sin dominans över folket. Detta återspeglas hierarkiskt genom 

samhällspyramiden – ju högre upp desto större prakt eller glansfullhet. Habermas menar att 

den feodala tiden var icke-resonerande samt icke-diskuterande, därför saknade denna 

offentlighet demokrati, eftersom lagstiftning och rättsskipning inte byggde på diskussioner 

och omröstning.  

 

Under 1500-och 1600 talen växer den absoluta staten fram vilket beror på en statlig politik 

som innebär en omformning av ekonomin i samhället. Det sker genom upplösning av godsens 

och de enskilda furstendömenas tull-, skatte- och penningväsen. Det innebar alltså regleringar 

och föreskrifter från statens sida, och en politik som syftar till att staten har hand om 

utrikeshandeln och handelskompanier, för att på så sätt stärka den inhemska ekonomin. Staten 

blev i och med detta en apparat som kännetecknades av en byråkratisk opersonlig reglerad 

stat. Den moderna staten med en offentlig myndighet var född och samtidigt uppstod det 

missnöjda borgerliga samhället som motpol till den offentliga myndighetens underkastade 

regler.  

 

Denna nya borgerlighet som uppstod var en publik som bestod av bildade män, som fått en 

bildning genom sina yrken såsom: jurister, läkare, präster, professorer, bankirer, förläggare 

och handelsmän. Det som förutom deras högre yrken band dem samman till en publik eller 

borgerlighet var att de kunde läsa. Dessa medborgare hade blivit en läsande publik. 

Informationsflödet och nyhetsförmedlingen från staten uttrycktes via tidningar. På detta vis 

hade de blivit en publik som var mottagare av något offentligt, det vill säga fått något från den 

offentliga myndigheten. Härigenom ansåg de sig vara en motpol till myndighetens regleringar 

och påbud. Därför skapade de sociala institutioner där de kunde träffas och diskutera 

innehållet i tidningar. Dessa platser var kaffestugor, värdshus eller salonger. Det var där 

privatmänniskor förenades för att få till stånd en allmän diskussion eller offentlig debatt. Det 

innebar att den borgerliga offentligheten var född och då befann de sig mellan övriga 

samhället och staten.  

 

Enligt Habermas sker det sedan en förändring på 1900-talet, som gör att den offentliga 

borgerligheten förfaller. Ytterligare statliga regleringar inom industrin tillkommer, fler 
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offentliga tjänster tillsätts och det blir en starkare kontroll av det ekonomiska kretsloppet. 

Under denna period invaderar även de privata intressena staten och därigenom har staten 

blivit en arena för privata intressen och viljor som konkurrerar om makten. Han menar att det 

genom detta har blivit en återgång till den feodala tiden. Den borgerliga offentligheten har 

blivit förändrad i och med att den tidigare läsande, bildade publiken som fattade och formade 

en allmän opinion har ändrats. Habermas anser att kvar finns inte den kulturella och politiska 

resonerande publiken, utan det har istället bildats en mer konsumerande publik. Den nya 

publiken sitter isolerad i sin hemmiljö och ser debatter framföras på teve och inte som innan 

samlade i salonger, kaffehus och klubbar för att diskutera politik och livet. Det innebär att 

publiken inte formar eller producerar själva utan enbart konsumerar. En ny offentlighet har 

utformats där de avgörande politiska besluten inte längre tas efter kritisk diskussion utan de 

fattas genom överenskommelser och kompromisser mellan organisationer och 

statstjänstemän.  

 

Det centrala i Habermas tes om offentligheten är att i samtal mellan människor uppstår ett 

samförstånd, vilket ger förståelse mellan människor. Det ger också acceptans av begrepp och 

verklighetsbeskrivningar som läggs fram under samtalet. Habermas menar att det viktiga är att 

demos ska uppkomma ur offentligheten. Sker detta då finns det en arena för demokrati där 

demos kan utvecklas. Det handlar alltså om att inom offentligheten uppstår förnuft och 

rationalitet (tänkande som ger kunskap) i kommunikationen mellan människor och detta är 

grunden för demokrati. Således kopplas demokrati till samtal, förståelse, acceptans och 

samförstånd. 14 

 

3:2 Dahls demokratiteori 

Vidare i uppsatsen kommer vi till att påvisa Dahls olika kriterier för en demokratisk process. 

Den amerikanske statsvetenskapsmannen Robert Dahl har gjort mångsidig forskning med 

särskild inriktning på demokratins teorier och tillämpning. Han beskriver i sin bok 

Demokratin och dess antagonister en generell teori om den demokratiska processen, men han 

går även igenom demokratins historia och dess nutida villkor. I sin bok argumenterar han inte 

bara utifrån demokratins anhängare, utan även dess fiender, utmanare och kritiker såsom 

förmyndare, aristokrater, anarkister, modernister m.fl. På det viset ger han inte bara en bred 

och djup genomgång av demokratin och dess problem, utan han försvarar även demokratins 

                                                 
14 Habermas J Borgerlig offentlighet 2003 
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funktion. Samtidigt slår han fast att inget land på jorden någonsin lyckats leva upp till 

demokratin fullt ut, för den avgörande förutsättningen för demokrati är en helt jämlik 

fördelning av maktresurser.  

 

Styrkan i hans teori är att han lyfter fram demokratins motståndares argument, och bemöter 

dem med sina argument. Detta innebär ett resonerande kring demokratins möjligheter, men 

även svårigheter, vilket han förenar i en slutgiltig version, som blir hans demokratiteori. Dahl 

kommer fram till att för att uppnå ett helt demokratiskt system krävs en del kriterier. Han 

klargör en del punkter som måste uppnås för att förklara vad ett helt demokratiskt system är 

och i förlängningen också vad demokrati är. Dessa punkter kan redovisas enligt följande:  

 

• Effektivt deltagande eller delaktighet: varje medborgare måste ha lika och tillräckliga 

möjligheter att ge uttryck åt vilket slutmål de förespråkar. Alltså möjligheter till att 

påverka dagordningen och göra sin röst hörd. Får inte medborgarna rätten till effektivt 

deltagande, innebär det att principen om lika hänsyn förkastas. 

 

• Röstjämlikhet i det avgörande skedet: varje medborgare måste garanteras lika 

möjligheter att hans eller hennes uppfattning i det avgörande stadiet väger lika tungt 

som varje annan medborgares uppfattning. Det är medborgarnas slutliga 

ställningstagande som fäller utslaget, inget annat. 

 

• Upplyst förståelse: medborgarna måste ha insikt och kunskap om vad som är det bästa 

för dem. Varje medborgare måste ges lika stora och tillräckliga möjligheter att skaffa 

sig kännedom om vilka deras önskemål är i den aktuella fråga som ska beslutas.  

 

• Kontroll över dagordningen: de som deltar i besluten, alltså medborgarna, folket eller 

demos måste ha rätt att själva avgöra vilka frågor som ska tas upp på dagordningen.  

 

• Medborgarskap för alla: Till folket räknas alla vuxna medlemmar som medborgare. 

Ingen får uteslutas. 15  

 

 

                                                 
15 Dahl R-A Demokratin och dess antagonister 2002 
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3:3 Larssons syn på demokratiundervisningen 

I perspektivet att vara lärare är det viktigt att förstå och samtidigt ta ansvar för sitt uppdrag. I 

detta ligger att alla som verkar i skolan har ansvar för vad demokrati är och innebär. Larsson 

deklarerar i sin bok: 
Även om vissa skolämnen mer än andra sysslar med frågor kring demokrati och 
samhällets utformning, främst historia och samhällskunskap, så är det 
nödvändigt att också lärare i andra ämnen, liksom förskollärare och 
fritidspedagoger, har en god kunskap i demokratins villkor och betydelse. 16 

 

Vidare menar han att läraren måste ha till uppgift att visa problematiken kring demokrati och 

diktatur för eleverna, för att på så vis klargöra skillnaden samt att visa på olika synsätt och 

teorier kring begrepp som demokrati utgör. Några punkter som speglar problemen kring 

demokrati är enligt Larsson:  

• Samhällets förändring kräver snabba beslut – beslutsprocesser kräver idag snabba beslut, 

vilket innebär att de som är berörda inte hinner med att informeras. Vissa beslut som har 

politisk förankring drivs igenom så pass snabbt att utredning eller remiss inte hinns med.  

• Ekonomins globalisering – olika länders ekonomi och arbetsmarknad kan påverkas av 

multinationella företag, genom att de anger spelreglerna på världsmarknaden, det vill säga 

styr den. Detta i sin tur medför problem för olika demokratiska institutioner i olika länder. 

Frågor som uppstår är vem eller vilka som ska fatta besluten samt hur ett politiskt ansvar 

ska kunna utkrävas.  

• Etniska skillnader och segregationsökning – Många invandrare känner sig inte delaktiga i 

samhället och även deras aktivitet inom politiken är låg. Språksvårigheter, 

bostadssegregation och etniska skillnader gör att förhållandet mellan invandrare och 

infödda är dåligt.  

• Sjunkande valdeltagande- valdeltagandet har sjunkit i landet. , från en nivå på över 90 % 

till intervallet inom och under 80 %.  

• Folkrörelsernas avtagande – även folkrörelserna har minskat i omfång. På grund av detta 

har även kunskapen om mötesteknik och föreningsliv blivit mindre. Det innebär att en viss 

skolning inom demokrati har gått förlorad.  

• Politikersyn samt antalet politiker – antalet politiker har minskat och de frågor de har 

hand om har blivit mer komplicerade och fler till antalet. Detta har inneburit att det har 

                                                 
16 Larsson H Erövra demokratin! 2004 s, 63 
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blivit svårare och mindre lockande att vara politiker. Det har även uppstått en misstro till 

politiker som bottnar sig i att avståndet mellan väljare och de förtroendevalda har ökat.17 

 

Larsson menar att problematiken kring demokrati innebär att det måste föras kontinuerlig 

diskussion om demokratin som helhet, för att ge eleverna förutsättningar och förståelse. 

Därför är det viktigt att olika tolkningar av demokratin förs fram av läraren både teoretiskt 

och praktiskt. Han framhåller att själva träningen med demokrati i skolan börjar med de 

vuxnas uppträdande gentemot varandra och detta då i kontexten att det överförs till eleverna, 

genom detta förhållande. De vuxna är barnens förebilder och därför är det viktigt hur de 

vuxna samspelar i kontakt med barn och i deras närvaro.  

 

Skolan skall ge eleverna teorin om demokrati och dess värderingar för att på så sätt ge 

eleverna redskap att tillämpa demokrati. Här är det viktigt att lärarna genom sin 

professionalism till yrket redogör för processen. Det innebär att lärarna måste på ett förklarligt 

sätt precisera vad som ingår i begreppet demokrati, det vill säga ramarna för demokrati måste 

klargöras. Larsson nämner en del exempel såsom: elevinflytande över skolarbetets planering 

och innehåll, upprätthållande av demokratiska regler och rättigheter, klassråd – mötesteknik, 

et cetera. 18  

 

Larsson påpekar att demokratins beståndsdelar är möjliga att föra in i all undervisning. Det 

viktiga påståendet här är att begreppets beståndsdelar skall ses som debattämnen och ge 

oanade möjligheter för diskussioner och dialoger som ger kunskap om detta begrepp. Till 

detta kopplar han även att skolans uppgift inte endast är en fråga om att lära ut kunskaper om 

demokrati, kritiskt tänkande och moral, utan den måste också vara en arena eller plats där 

demokrati utövas: ”eleverna måste få uppleva demokrati i praktiken”19  
 

Larsson hänvisar till John Dewey, som menar att demokratin och dess träning har betydelse 

för att individen ska kunna fungera i ett samhälle som är demokratiskt och öppet. Dewey 

menar att det är genom egen erfarenhet som individen själv kan hitta sin väg till ökad 

förståelse av sig själv och andra, och därmed en ökad förståelse av demokrati. 20  

 
                                                 
17 Larsson H Erövra demokratin! 2004 
18 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004  
19 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 s. 67 
20 Larsson H-A Erövra demokratin! 2004 
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3:4 Demokrati kräver ordning och reda i skolan 

I en artikel i Svenska dagbladet skriver författaren Renaut om ordning i klassen. Han menar 

att det behövs mer demokrati i det politiska livet, men mindre i skolan och hemmen. Han 

saknar den goda auktoriteten. Han lyfter fram sin syn på de auktoritetsproblem som följt med 

två seklers demokrateringsprocess. Han ställer sig tveksam till att demokrati och auktoritet är 

oförenliga och menar att i det moderna samhället har det blivit för mycket demokrati. 

Författaren anser att det demokratiska tänkandet inte har utvecklats fullt ut inom det politiska 

livet, medan han skulle vilja hålla tillbaka utvecklingen när det gäller skola och familj. Han 

framhåller det revolutionära i det demokratiska genombrottet i förhållande till tidigare 

tankesätt. Han menar att friheten skattas högre än allt annat, men han hävdar att det är en 

utveckling som inte alltid analyserats med tanke på dess konsekvenser. Renaut tycker det 

finns problem som inte åskådliggjorts, såsom hur maktbefogenheter ska utövas när de inte 

längre kan baseras på traditionell auktoritet. Han anser att det nya förhållande som uppstått 

mellan den äldre och den yngre generationen är en av de större förändringarna i det moderna 

samhället och en förändring där skolan som institution fått ta den hårdaste stöten. Den stora 

förändringen för barn innebär att förutom de vanliga demokratiska rättigheterna ger den barn 

rätt till ett privatliv som ska respekteras av de vuxna. Renaut menar att här ligger grunden till 

det dilemma i vilket familjer och lärare befinner sig i. Han menar att barnets frihet ställs mot 

det tvång som är ofrånkomligt när det gäller uppfostran och kunskapsförmedling. Renaut ser 

allvarligt på detta:  
Ett samhälle, säger han, som inte förmår förmedla sina värderingar och 
nödvändig kunskap till de yngre riskerar en tillbakagång som drabbar såväl den 
enskilde som hela nationen. Han anser att situationen kräver en grundlig 
eftertanke. 21 

 

Renauts påpekar att det tagit två hundra år för västvärlden att inse vad demokratiskt 

förhållningssätt vuxna emellan innebär, det är en kunskap som vuxit fram över tid. I 

jämförelse med detta anser han att förhållandet mellan generationer genomförts på några 

decennier och utan insikt om konsekvenserna. Hans kritik är: Hur ska en ung varelse skyddas 

mot livets risker samtidigt som den tillskrivs samma rättigheter som en vuxen? Hans konkreta 

förslag är att friheter bör graderas efter ålder. Han föreslår till och med att Barnkonventionen 

ska kompletteras med normativa riktlinjer till stöd för föräldrar och lärare. 22 

 

 
                                                 
21 Lötmarker R Saknaden efter den goda auktoriteten 2004 s. 2 
22 Lötmarker R Saknaden efter den goda auktoriteten 2004  
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3:5 Ordning hotar demokratin 

Orstadius menar att maktspråket från lärare och föräldrar uttalas i allt från markerat ogillande 

och bannor till inskränkt fritid och indragna förmåner. Mot denna bakgrund anser han att det 

kan vara angeläget att införa civil olydnad som ämne på skolschemat. Han ifrågasätter 

demokratin när elever fostras till att underordna sig marknadens eller den politiska maktens 

diktat, då de i vissa fall strider mot en allmän moral- och rättsuppfattning eller undergräver 

människors levnadsvillkor. I en demokrati borde varje medborgare kunna få lika stort 

inflytande över beslutet. Han framhäver filosofen Habermas, som betonade att civil olydnad 

är den demokratiska rättsstatens grundbult. Orstadius anser att den blinda lydnaden är ett hot 

mot demokratin, och det grundar han på att det till stor del är genom civil olydnad som de 

reformer som lett till vårt demokratiska samhälle kommit till stånd. Han skriver att för att de 

fackliga rättigheterna och den allmänna rösträtten skulle drivas igenom mot den härskande 

klassens vilja, tvingades många människor bryta mot gällande bestämmelser.  

 

Orstadius anser att problemet inte är att vi har för många som törs trotsa lagar och 

bestämmelser för den goda sakens skull, utan vi har för få. Han tror till stor del det beror på 

att vi har en skola där de flesta elever är alldeles för lydiga, och genom den så kallade dolda 

läroplanen har de lärt sig konsten att underordna sig auktoriteter. Han uttrycker det enligt 

följande: 
´Vi har så snälla, fina elever här, heter det på många skolor' Snälla elever är 
lydiga elever. De protesterar inte. De lär sig snabbt att det inte lönar sig att 
ifrågasätta och protestera. Det som lönar sig är att lydigt skriva upp vad läraren 
sagt och läsa sina läxor, så att man minns över provet. Man ska minnas andras 
lösningar på problemen, inte komma med egna. Man ska inte klaga även om 
lektionerna är meningslösa, läxorna för långa och skolmaten för dålig. Då 
riskerar man sina betyg. Så fortsätter också många lektioner att vara 
meningslösa, läxorna för långa och skolmaten för dålig. År efter år. Och 
eleverna fortsätter att vara snälla och fina. Men i takt med att man underordnar 
sig auktoriteter förlorar man också den personliga ansvarskänslan.23      

 

Moberg skriver att det första som måste göras om man vill främja frihet och demokrati är att 

avskaffa hot och maktspråk i uppfostran. Hon menar att i seklets början uppfostrades eleverna 

till lydnad genom hot i form av guds straff och maktspråk i form av en rotting. Nu lyder hotet 

att om man inte är tyst och följer med på lektionerna, så klarar man inte provet och då får man 

inte bra betyg, kommer inte in på gymnasiet eller högskolan och får inget jobb eller i varje fall 

ingen bra lön. 

 

                                                 
23 Orstadius P-A Lydnad hotar demokratin 2000 
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Orstadius anser att det är angeläget att ändra det lydnadsklimat som råder i skolan. Han frågar 

sig hur det ska gå till när det i stor utsträckning finns lydiga lärarutbildare, som fostrar lydiga 

lärare, som i sin tur fostrar lydiga elever. Han anser att lärare och lärarutbildare har själva 

underkastat sig de auktoritära förhållanden som finns i skolan, utan att vare sig protesterat 

eller revolterat. Han ställer sig frågan:  
 
Hur ska man kunna ändra attityder hos lärare som anser, att anpassningen och 
lydnaden hos eleverna är dygder, som bör befästas i arbetssätt och utvärdering  
och premieras genom blickar, ord och betyg? Eller hos de skolledare, som 
belönar ja-sägare och bestraffar kritiker i lärarkåren. 24  

 

3:6 FN: s barnkonvention 

I FN: s konvention om barnets rättigheter är konventionsstaterna överens om att barnets 

utbildning ska syfta till att: 

1. Utveckla barnets fulla möjlighet i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga  

2. Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta Nationernas stadga 

3. Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och 

egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för 

kulturer som skiljer sig från barnets egen 

4. Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 

tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 

religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar 

5. Utveckla respekt för naturmiljön 

 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och 

tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 

som barnet väljer. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast 

sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att respektera andra personers 

rättigheter eller anseende, eller för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna 

                                                 
24 Orstadius P-A Lydnad hotar demokratin 2000 
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ordningen eller folkhälsan eller allmänna sedligheten. Konventionsstaterna ska respektera 

barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 25 

 

3:7 Skollag 

I skollagen står det att verksamheten i skolan ska utformas i överenskommelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Lagen trycker 

särskilt på att den som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen samt aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden. I 

Skollagens fjärde kapitel står det följande om grundskolan:  
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 
samhällslivet. Den skall ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 26 

 
Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen 
och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och 
mognad. 27  

    

3:8 Lpo 94 

Skolans grundläggande värden inom det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 

Skolan har en viktig uppgift att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på hos eleverna. Skolan ska aktivt påverka och stimulera eleverna att omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling. De grundläggande värden som skolan ska gestalta och förmedla innebär: 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta. 28 

 

Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla, men skolan skall aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande ska 

ske i samstämmighet med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism. Undervisningen ska vara icke- konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev upptäcka sin unika personlighet och på så sätt kunna delta i samhällslivet genom 

                                                 
25 Lärarens handbok 2005  
26 Lärarens handbok 2005 Skollagen 4 kap. § 1 
27 Lärarens handbok 2005 Skollagen 4 kap. § 2 
28 Lärarens handbok s.9 
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att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska stödja förståelse för andra människor och förmåga 

till empati och verksamheten ska präglas av omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling. Ingen ska utsättas för mobbning i skolan, tendenser till trakasserier ska aktivt 

bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Det etiska perspektivet 

ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden.  

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden, samt uppmuntra att de förs fram. Undervisningen skall därför vara saklig 

och allsidig. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 
Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 
andra åskådningen. 29      

 

Skolan ska förtydliga för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Skolan 

skall vara tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer, det är en förutsättning för elevers 

och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte tillräckligt att förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värden i undervisningen, utan den måste också 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och på det viset förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar.  

 

I Lpo 94 står det att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig, ska omfatta alla elever. Elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 

att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön och att de får ett verkligt 

inflytande på utbildningens utformning. Lärarens direktiv för att uppmuntra elevernas ansvar 

och inflytande är att utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och sitt arbete i skolan. Läraren ska se till att alla elever får ett existerande inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad. Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 
                                                 
29 Lärarens handbok 2005 s. 11 
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Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och på det viset 

förbereda eleverna för delaktighet, medansvar och de rättigheter och skyldigheter som präglar 

ett demokratiskt samhälle. 30         

 

För att främja lärande förutsätter det en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegreppet, det vill säga vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur 

kunskapsutvecklingen sker. Skolans uppdrag innebär att förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Skolan 

verkar i en miljö med många kunskapskällor och strävan ska vara att skapa de bästa 

förutsättningar för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt 

att få utvecklas i skolan, känna växande glädje och få känna den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter. Vilket bland annat innebär enligt Lpo 94:  
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 31 

 

Enligt riktlinjerna i Lpo 94 innebär det att läraren ska förklara och diskutera med eleverna om 

det svenska samhällets värdegrund och vilka konsekvenserna blir för det personliga 

handlandet. Läraren ska öppet redogöra för och diskutera avvikande värderingar, 

uppfattningar och problem, samt uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka all form av kränkande behandling. Detta ska läraren göra i samråd 

med övrig personal inom skolan. Läraren ska utveckla regler för arbetet tillsammans med 

eleverna och även för gemenskapen i den egna gruppen. Slutligen ska läraren samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och i det sammanhanget förtydliga skolans normer och regler som 

en grund för arbetet och för samarbete. 

 

3:9 Lärares yrkesetiska principer 

Läraren har ett viktigt uppdrag i samhället genom att ta ansvar för kommande generationers 

grundläggande utbildning och fostran. Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de 

fått, vilket bestämts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot yrkesetiska 

                                                 
30 Lärarens handbok 2005 
31 Lärarens handbok s, 11 
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principer. Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska 

uppdraget och för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Principerna 

betyder att lärare i sin yrkesutövning ska ta ansvar för elevernas kunskapsprogression, stödja 

deras personliga utveckling, göra goda förutsättningar för varje elevs lärande och att de 

utvecklar förmågan till kritisk tänkande. Läraryrket innebär att alltid bemöta eleverna med 

respekt för deras integritet och skydda dem från kränkningar. Lärare förbinder sig att inte 

diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk eller religiös 

tillhörighet, social och kulturell bakgrund och inte heller på grund av förmåga eller prestation. 

Ansvaret medför också att stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka 

deras ansvarstagande för sina studier. Vid utvärdering, bedömning och betygssättning 

förbinder sig lärare att vara sakliga, rättvisa och stå emot olämplig påverkan. 32  
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4. Metod 

4:1 Intervju som metod 

Metoden vi använt oss av är en kvalitativ metod, som bygger på en tolkning av intervjuer från 

olika lärare. För att undersöka hur demokratin lärs ut i skolan valde vi att avgränsa oss till 

intervjuer med So-lärare på högstadiet. Vår datainsamling resulterar därför i intervjusamtal 

med So-lärare på högstadiet.  

 

4:2 Val av intervju stöd i forskningslitteratur   

Vi har tagit del av forskningslitteratur som varit till hjälp i frågan när det är lämpligt att 

använda intervjuer i ett forskningssammanhang. Enligt författaren står det avgörande valet om 

man ska använda intervjuer eller inte, mellan att samla mer ytlig information från ett stort 

antal människor eller att samla mer detaljerad information från ett mindre antal människor. 

För att komma fram till beslut måste vi fundera på följande frågor och genom dem vara 

övertygad om att intervjuer på det hela taget är ett bra alternativ med tanke på den speciella 

typen av data de producerar.  

 

• Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer ger?  

• Är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 

informanter?  

 

Vi kom fram till att det är betydelsefullt för undersökningens resultat, att få veta hur 

demokratibegreppet lärs ut i skolan. Därför är det viktigt att få veta hur lärarna undervisar om 

demokrati och av den orsaken är det lämpligt att få ta del av de intervjuade lärarnas direkta 

information. Undersökningen kräver en detaljrik upplysning om hur So- lärarna undervisar 

om demokrati. Dessutom ser vi det som tillräckligt meningsfullt att förlita sig på information 

som kommer in från ett litet antal lärare. De intervjuade lärarna är sex till antalet, vilket är en 

liten skara, men ändå tillräckligt för att informationen blir intressant för vårt arbete. Det hade 

självklart varit meningsfullt att ta del av fler intervjuer, men tidsmässigt hade vi inte hunnit 

med fler. Samtidigt är detta antal hanterbart och ger olika synvinklar för att få fram ett 

resultat. Lärarna arbetar även på olika skolor som är geografiskt skilt ifrån varandra, 

intervjuerna kommer alltså från olika kommuner, både landsbygd och stadsdel och personerna 

har ingen kännedom om varandra. Vi menar att med dessa kriterier är det förnuftigt att utgå 



 26

från att var och en talar sanning utifrån deras egen uppfattning, vilket innebär att vi kan förlita 

oss på informationen som samlats in. 33 

 

4:3 Olika typer av forskningsintervjuer 

Denscombe menar att det finns tre typer av forskningsintervjuer. Strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer: 
Det som skiljer strukturerade intervjuer från semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer är i hur hög grad forskaren bestämmer svarens karaktär 
och den längd respondentens svar tillåts ha. 34  

                                               

Vi använder oss av den semistrukturerade intervjun, som innebär att intervjun bygger på 

insamling av kvalitativ data. Vilket betyder att vi samlar in mer detaljerad information från ett 

mindre antal människor, istället för en kvantitativ data från den stora massan. Den 

semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras. Svaren är öppna och betoningen ligger på den 

intervjuade som utvecklar sina synpunkter under intervjun. Denscombe menar att denna typ 

av utfrågning lockar till ingående undersökningar, i synnerhet sådana undersökningar som 

undersöker personliga erfarenheter och känslor. 35  

 

4:4 Etiska överväganden                                                                                                                                                                 

Våra etiska överväganden inför intervjuerna med lärarna presenterade vi i samband med 

förfrågan om medverkan. Vi berättade att vi är studenter vid högskolan Kristianstad som 

skriver examensarbete och att vi närmar oss slutet på vår utbildning. Vidare informerade vi att 

vårt arbete handlar om demokratibegreppet i skolan, och vi valt detta område för vi tycker det 

är ett intressant ämne och vi som blivande lärare kommer till att ha nytta av det. Vi uppgav att 

vi ska intervjua ett antal So-lärare på olika högstadium. Vi betonade att vi inte är ute efter att 

slå ner på någon lärares undervisning, utan vi vill genom vår undersökning lyfta fram hur 

lärare undervisar om demokrati, det vill säga det ska leda till reflekterande frågeställningar 

om demokratibegreppet i undervisningen. Vi informerade att vi har tre intervjufrågor och bad 

även om deras tillstånd för användning av bandspelare. Vi upplyste även de intervjuade 

lärarna att vi inte namnger skolan eller läraren i vårt arbete.  

 

 
                                                 
33 Denscombe M Forskningshandboken 2000 
34 Denscombe M Forskningshandboken 2000 s. 136 
35 Denscombe Forskningshandboken 2000 
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4:5 Beskrivning av intervjuade lärare 

Vi har valt att intervjua so-lärare eftersom vi var tvungna att avgränsa arbetet och dessutom 

kommer vi själva till att arbeta som so-lärare. Förutom detta så handhar so-lärare till stor del 

demokratibegreppet både teoretiskt och praktiskt i sin undervisning. De intervjuade lärarna 

har varierande ålder. Lärarna arbetar på geografiskt olika högstadieskolor. I våra genomförda 

intervjuer har vår strävan varit att få en geografisk spridning på lärarnas arbetsområde, alltså 

representerade skolor både från landsbygd och från stadsbygd. Lärarna arbetar dessutom i 

olika kommuner. Anledningen till detta är att vi vill få ett större perspektiv på lärares olika 

uppfattningar beroende på var de geografiskt arbetar. De intervjuade lärarna är tre kvinnor 

och tre män.  

 

4:6 Intervjufrågor 

I varje intervju använder vi oss av bandinspelning för att kunna ta del av svaren på bästa sätt. 

Lärarna är tillfrågade innan intervjun om det är möjligt att vi använder oss av bandinspelning, 

och samtliga accepterade det. Frågorna handlar i huvudsak om begreppet demokrati och hur 

det lärs ut i skolan. När vi planerade våra frågor utgick vi från att vi ville få svar på om lärarna 

i skolan betonar demokrati på något annat sätt än att bara gå och rösta. Gör läraren eleverna 

medvetna om att demokrati i själva verket är mer än att bara gå och rösta? Därför formulerade 

vi våra frågor utifrån att få en bild av hur demokratibegreppet lärs ut i skolan. 

Intervjufrågorna till So- lärarna var tre till antalet och löd enligt följande: 

1. Vad anser du är demokrati? 

2. Hur undervisar du om demokratibegreppet teoretiskt? 

3. Hur genomför du praktiskt demokrati i din undervisning? 

 

Informationen som vi fått av de intervjuade personerna har varit till stor nytta i vårt 

examensarbete, genom att det har gett oss en verklighetsbild av hur demokrati tillämpas i 

undervisning. Samtliga intervjuade lärare har varit tillmötesgående och samarbetsvilliga till 

att delta.  

 

I vår empiri redovisar vi resultatet genom att presentera var och en av de intervjuade lärarna 

för sig, utan att namnge dem. Vidare i empirin analyserar och kommenterar vi resultatet på ett 

kortfattat och överskådligt sätt. Slutligen i vår diskussion sätter vi in de tolkade samtalen i 

relation till demokratibegreppets olika teorier. Vi lyfter fram och reflekterar över resultaten 

och sätter in dem i ett större sammanhang. Vi kopplar även till syftet.  
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5. Empiri 

5:1 Resultatet av intervjuerna 

I redovisningen av resultatet skildrar vi lärarnas egna ord som kommit fram från intervjuerna, 

för att återge deras egna versioner angående demokratibegreppet.  

 

5:1: 1 Skola på landsbygd utanför Kristianstad 

Läraren anser att demokrati är när man får vara med och diskutera samt att ha åsikter om hur 

saker och ting ska vara. Han tycker att eleverna i största möjliga mån ska vara delaktiga i det 

som de gör. Det är viktigt att eleverna får vara med i processen redan från början, att de får 

tänka efter själva och ha en åsikt om hur saker ska lösas. Han menar att det är bra att fundera 

själv istället för att en vuxen hela tiden talar om hur det ska vara. Att vara med och bestämma 

är också en träning inför att gå och rösta längre fram. Läraren tror att ju mer delaktiga 

eleverna är, desto lugnare är eleverna.  

 

Läraren undervisar teoretiskt om demokratibegreppet mest i samhällskunskapen, men de tittar 

även på det rent historiskt. Riksdagsvalet är ett perfekt tillfälle att prata om demokrati, både 

historiskt och ur samhällssynpunkt. Teoretiskt i undervisningen undersöker de hur samhället 

är uppbyggt, hur demokratin fungerar i Sverige, hur det såg ut när det började en gång i tiden 

genom de gamla grekerna och om de tre ideologierna: konservatism, liberalism och socialism. 

Läraren har även i sin undervisning ”Veckans nyheter” där han alltid passar på att använda 

diskussioner till någon fråga som har med demokrati att göra. Läraren menar att utan att 

använda begreppet demokrati som sådant använder han det ändå. Läraren menar att man inte 

kan prata om demokrati enbart som ett begrepp, utan man måste även praktisera det.  

 

Läraren tycker det är viktigt att eleverna ska vara med och diskutera och komma med åsikter 

och förslag. Eleverna måste vara medvetna att det inte går att genomföra allt, men i en 

demokrati går inte allt att genomföra. Han genomför demokrati praktiskt i sin undervisning 

genom att eleverna är delaktiga i betygskriterierna. I historia lägger eleverna själva upp 

arbetet. Läraren har gjort i ordning ett dokument där det står vad de ska jobba med. Han 

menar att som vuxen måste han bistå med det, sedan går de gemensamt genom dessa och 

därefter får eleverna vara med och sätta betygskriterierna. Eleverna utgår från målen, jobbar 

två och två, diskuterar avsnittet utifrån vad de anser vara lämpligt och vad som ska gälla för 

de olika betygskriterierna. De lämnar sedan in förslaget och läraren sammanställer det. Sedan 



 29

skriver de upp kriterierna på tavlan och snackar sig samman vilka som ska gälla. Sedan är det 

läraren som sätter betygen utifrån de framlagda betygskriterierna.   

 

På skolan har de även klassråd varje vecka, med ordförande, sekreterare och protokoll som 

förs. Läraren berättar att eleverna sköter den biten själva, de har klassråd redan från lägre 

årskurser, så de vet hur klassråd går till när de sedan kommer upp till högstadiet. Miljörådet, 

elevrådet och kamratstödjarna är fler exempel på hur de praktiskt använder demokrati i 

undervisningen. Läraren menar att det finns säkert mycket mer att göra, men svårigheterna är 

att läraren inte har klassen i alla ämnen. Centralt i kommunens demokratiprojekt satsar 

kommunen på att eleverna ges tillfälle att åka till koncentrationslägret i Auschwitz, för att få 

se vad som hände där, vilket läraren menar också är en del av demokratin. Läraren lyfter fram 

att demokratins gräsrotsarbete handlar om att förstå hur man agerar tillsammans, förstår 

eleverna inte det så har de svårt att förstå hur man kunde bete sig som man gjorde under 

Tyskland på 2: a världskriget.  

 

5:1: 2 Skola i en by i Östra Göinge kommun 

Läraren anser att demokrati innebär medbestämmande och att alla hjälps åt. I en demokrati 

skall man kunna säga vad man tycker och tänker och man har del i de beslut som fattas. Han 

menar att det är bra att alla får vara med och tycka demokratiskt, men det finns också 

nackdelar såsom det tar tid, kostar pengar och vissa röster kan vara ogenomtänkta eftersom 

man inte är insatt i frågan. Läraren anser att demokrati är ett svårt begrepp, men samtidigt är 

det ett måste.  

 

Läraren menar att det inte är demokratiskt i hans klassrum, utan diktatoriskt, för det är han 

som bestämmer. Han menar att undervisa demokratiskt är hans uppdrag, eleverna kan få välja 

på material som han bedömer likvärdiga. Han anser att om hans sal skulle vara fullständigt 

demokratiskt så hade de inte gjort något som har med skola att göra, utan då hade de pratat 

högstadierelationer och hur det ska gå på fotbollsmatchen på kvällen. Läraren anser att då 

hamnar skolan i ett läge där 2: a Världskriget inte är så roligt att studera, utan Mc Donalds är 

bättre. Han tycker det är viktigt att lära ut demokrati, viktigt med inflytande, men det handlar 

om barn som ska gå och få en grundutbildning, då kan han som lärare inte lämna över 

beslutanderätten till en demokratisk församling. Eleverna kan inte ta ansvar för sådana beslut, 

dessutom är det redan beslutat demokratiskt att han som lärare ska lära ut vissa moment som 

inte får utelämnas. Han anser att då står demokrati mot demokrati och ställer sig frågande till 
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om han ska lyssna till en minderårig demokrati eller en vuxen demokrati? Läraren lyfter fram 

att i sin undervisning gör han ett sämre uppdrag om han börjar kompromissa och bjuda på 

demokratiska rättigheter. Han menar att elever på högstadiet inte har de intressena som lägre 

stadier har, för puberteten är en utvecklingsfas och strukturen är därför viktig för eleverna. 

Läraren lyfter fram att experter på barnpsyk konstaterar hur viktigt det är med struktur i barns 

och ungdomars tillvaro, då kan vi inte ha elevinflytande som inte ger någon struktur i 

tillvaron.  

 

Teoretiskt delar han upp undervisningen i en historisk del där man pratar om var 

demokratibegreppet kommer ifrån, och i samhällskunskapen vad demokrati är i Sverige. Han 

undervisar hur ett land som är demokratiskt styrs, vad det innebär att vara demokratisk och 

vilka fördelar och nackdelar som finns. 

 

När det gäller att praktiskt genomföra demokrati i sin undervisning så använder sig läraren av 

rollspel. De har en riksdag och eleverna företräder olika synpunkter, diskuterar saker och ting 

för och emot och sedan fattar beslut. Han arbetar även med storyline, där vissa elever är 

naturälskare och vissa industriälskare, som ska bygga en motorväg och hamnar i en konflikt. 

Eleverna får då en träning i att göra en kompromiss och försöka komma fram till en lösning, 

för i en demokrati är det viktigt att kunna kompromissa och lösa saker tillsammans. Läraren 

berättar att han har en viktig demokratisk övning i hans undervisning, nämligen att eleverna 

får tycka till efter varje arbetsområde, alltså utvärdera. Precis som en rådgivande 

folkomröstning där man får tycka till, men eleverna bestämmer inte.  

 

Slutligen påpekar läraren att han tidigare har jobbat på ett mer demokratiskt sätt, men då blev 

han fullkomligt uppäten. Eleverna som kände till att de kunde påverka undervisningen i hög 

grad ville ha mer och mer fördelar och mer och mer roligt och till slut fick han som lärare 

dåligt samvete så fort det var något som var jobbigt för eleverna. Läraren vill glömma den 

skoltid som har varit med rolighetsprylar, och återgå till struktur, ordning och reda. Han anser 

att som lärare i sin undervisning måste han vara diktatorisk, men ha glimten i ögat och hitta på 

många roliga övningar, men om elever får bestämma fritt då blir det inte bra. Han tycker det 

är naivt att gå på den helt demokratiska linjen, för då blir man som lärare fullkomligt uppäten. 

Eleverna är inte i en förhandlingsposition, de är minderåriga och är i skolan för att de ska få 

en grundutbildning. Han anser att demokrati är en bas i utbildningen, vilket eleverna ska lära 

sig känna till vad det är för något, men skolan ska passa sig för att praktisera det fullt ut. Han 
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anser att det är viktigt med kunskap för att sätta sig in i saker och ting, för att kunna vara med 

och påverka beslut och i en demokrati måste eleverna därför få kunskaper för att kunna vara 

delaktiga.  

 

5:1: 3 Mångkulturell skola i Kristianstad kommun 

Läraren menar att demokrati handlar om människosyn, hur man ska vara mot varandra. 

Människovärde och demokrati hänger ihop – rättigheter och skyldigheter. Hon anser att det 

handlar om vilka krav man kan ställa på varandra, men samtidigt ställa på sig själv. Hon gillar 

inte att man bara går och röstar en gång vart fjärde år och sen inte gör mer för demokratin. 

Demokrati för henne innebär att man har rätt att gå i skolan, har rätt att bli behandlad som 

människa och inte som någonting som inte räknas och har rätt till sjukvård även om man inte 

kan betala för sig. Hon anser att vuxna och framförallt unga har glömt bort att i demokratin 

ingår även skyldigheter. Förutsättning för demokrati är att man vet vilka rättigheter och 

skyldigheter man har.  

 

I sin undervisning för 6: or och 7: or jobbar hon med omröstningar, för att eleverna ska få en 

träning i att acceptera beslut. Eleverna måste lära sig att vänta på sin tur och även göra det 

som är tråkigt, det går inte att välja bort, för alla har rättigheter och skyldigheter. För 8: or och 

9: or lyfter hon fram upplysningsidéerna, att revolutioner och religioner lätt kan missbrukas, 

men att demokrati ändå är livsvarig. I sin undervisning brukar hon få besök från ungdomar 

från Baltiska länder, då eleverna på skolan berättar för dem vilka rättigheter och skyldigheter 

de har. De diskuterar i undervisningen om vad humanism är?  Vilka rättigheter har man som 

människa? Vilka rättigheter har man att behandla andra människor illa?  

 

Läraren tycker det är viktigt att eleverna lär sig att kunna motivera varför de tycker som de 

gör. Det är oerhört viktigt att människor ska rösta, men de måste ha en grund för att kunna 

göra sina val. Hon är inte en lärare som låter eleverna välja själva, det händer så klart, men 

hon följer de styrdokument som finns. Läraren anser att man lurar eleverna om de själva får 

välja, för de vet inte vad de ska välja på, vilket blir problem när de sedan kommer till 

gymnasiet. Läraren tycker det är ett steg mot demokratin att vuxna talar om varför det måste 

vara på ett visst vis. Det är en missuppfattning att lägga över hela ansvaret på eleverna. 

Läraren menar att det har varit ett mode som har visat sig vara förödande. Jag visar på olika 

sätt att göra saker, sen får de välja på vilket sätt de vill utföra det, men de ska nå fram till ett 

visst resultat. Läraren är öppen för inflytande från eleverna, så länge det ligger inom 
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möjligheternas gräns och att de har möjlighet att nå upp till det som den lagstiftande 

församlingen har bestämt. Eleverna kan få välja, gärna komma med förslag på hur man kan 

göra i olika situationer, men de kan inte veta vad som krävs av dem när de blir äldre.  

 

Hon anser att det är viktigt att eleverna blir utbildade till att få en stabil grund för att göra sina 

val i livet. Det är viktigt att ge eleverna redskap för att kunna utföra saker, för redskapen ger 

makt för att utföra saker. Att kunna saker och ha ett språk det ger makt. De som inte får dessa 

redskap får problem i en demokrati. Hon påpekar dock att i en demokrati måste föräldrarna ha 

det största ansvaret för sina barn. Människor måste själva ta ansvar för demokratin, det går 

inte att lasta över ansvaret på andra. Människor kan inte bara se till sina rättigheter utan även 

se sina skyldigheter.  

 

5:1: 4 Skola i Markaryds kommun 

Läraren menar att demokrati innebär att stå ut med att inte få igenom sin vilja, träna sig i att 

följa ett beslut man inte tycker om själv. Det vill säga att träna sig i tolerans, eftersom det 

finns olika åsikter inom alla möjliga områden. Han tycker det är viktigt att inse det finns 

experter inom olika områden och dessa experter är det viktigt att lyssna på och få råd av. 

Demokrati är även att sprida ett demokratiskt sinnelag, vilket är en uppgift för lärare men 

även för ungdomarna själva. Ska alltså göra reklam för demokrati. Det är även demokrati att 

människor är nyfiken på hur makten utövas, det vill säga att ha ett kritiskt sinnelag, ta ansvar 

och vara uppmärksam. I årskurs åtta undervisar han om hur Sverige styrs vilket innebär att 

undervisningen sker teoretiskt genom valsituation, valkuvert et cetera. Han berättar om när 

demokratin havererar, alltså diktatur. Eleverna får bättre förståelse för demokrati vid 

berättelse om diktatur, exempelvis Hitler och andra diktaturer. Han försöker berätta om att 

demokrati handlar om modiga människor som vågar, tolererar och tänker själv och i detta 

ligger att man inte ska vara rädd för det annorlunda.  

 

Praktiskt undervisar han genom värderingsövningar där eleverna ska ta ställning till olika 

situationer. Eleverna ställs inför olika valsituationer och de ska välja och motivera sitt val. Det 

kan handla om etiska frågor som dödsstraff, abort et cetera. Inom kapitlet Brott och straff har 

de nämndemän, där eleverna ska bestämma om påföljd för brott. De har alltså diskussioner 

om påföljder till brott i undervisningen. Läraren är själv nämndeman.  
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Avslutningsvis tillade berörd lärare att när det gäller demokratibegreppets utlärning i skolan 

så håller lärarna för mycket på med det formella med detta begrepp. Han deklarerar: ”Bort 

från det tekniska, demokrati är en livsstil, ett sätt att förhålla sig till andra människor”.  

 

5:1: 5 Skola i centrala Kristianstad 

Läraren anser att demokrati är att få vara med och framföra sina åsikter, att tycka vad man 

tycker men inte vara nedvärderande eller kränkande mot någon annan. 

 

Hon undervisar om demokrati teoretiskt i princip i alla fyra årskurserna. Det innebär att hon 

berättar vad demokrati är, vad det innebär och om vi har demokrati i Sverige? samt vad 

diktatur är?  Det vill säga att hon jämför demokrati och diktatur, vad är skillnaderna? Finns 

det några likheter mellan demokrati och diktatur? En del elever har av någon anledning svårt 

att komma ihåg vad demokrati innebär. Ibland tror de att monarki och demokrati är samma 

sak, så då kommer de in på monarki, republik, demokrati och diktatur.  

 

I årskurs sex läser de lite om val och då kommer de in på demokrati. I denna årskurs läser de 

även Sveriges stormaktstid och enväldiga kungar. Här tar hon upp vad det innebär med att 

vara enväldig kung, och om vi har ett enväldigt Sverige idag? I årskurs sju pratar de mycket 

om Antikens Grekland där demokrati kommer ifrån och vad det innebär. Är det samma 

demokrati i dagens Sverige som det var i antikens Grekland? I årskurs åtta berör de demokrati 

när de läser val och partier. I årskurs nio gör de landarbeten, det vill säga att eleverna får två 

länder på olika kontinenter som de ska jämföra och då dyker demokratibegreppet upp. Vidare 

läser de om hur Sverige styrs och berör då demokrati. Det innebär alltså att 

demokratibegreppet kommer in i alla fyra årskurserna. 

 

Ibland får eleverna vara med och bestämma när de ska göra vissa saker och ting. Exempelvis 

när de ska ha prov eller inlämning, och då är det majoriteten som bestämmer. Hon försöker 

lyssna på dem när de har åsikter. Vissa vill ha åsikter om lektionen och lägga sig i precis 

allting och det funkar inte riktigt så, det går inte, de vet inte bäst, vilket en del tror de gör. Det 

är viktigt att ingen känner sig kränkt i klasserna, för de allra flesta vill ju lära sig. Om ett fåtal 

stör de som vill lyssna och lära sig, då är det viktigt att uppmärksamma om beteendet mot 

varandra, för att demokrati ska genomföras. Hon bestämmer i klassrummet när det gäller att 

enstaka inte ska störa flertalet. Vidare har hon haft en elev som har stört undervisningen och 

då har hon påpekat: ”Bättra dig eller gå härifrån.” Ibland väljer någon att ta sina grejer och gå 
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därifrån, men de får alltid valet och då är det demokratiskt, eftersom de har fått välja och hon 

tvingar inte dem till något. De har skyldigheter att vara tysta, visa hänsyn och respekt men 

detta har inte ”klickat” hos vissa.  

 

5:1: 6 Skola i Hässleholms kommun 

Gemene man tar det här med demokrati lite för givet i vårt land, eftersom vi har haft 

demokrati så länge, säger hon. Demokrati är att eleverna sitter i klassrummet och alla får lov 

att komma till tals, att de har en slags ordning också – får be om ordet – visa hänsyn, att som 

lärare vara rättvis där och att eleverna lär sig den här rättvisan också. Det innebär också att 

eleverna får vänta på sin tur och får lov att föra fram sina åsikter, och att det är helt okej att 

göra det. Det är viktigt att det råder ett tillåtande klimat och att bemöta åsikterna med 

argument, men även med motargument.  

 

När det gäller demokrati hänvisar hon också till grundlagarna. Att vi har våra val, att vi går 

och röstar, att vi har rätt att få gå och rösta, att man får lov att bilda partier, att man får lov att 

tycka och tänka vad man vill, att man får lov att ha en religion som man vill samt mänskliga 

rättigheter. Diktatur som är motsatsen till demokrati är ett sätt som läraren ofta använder när 

hon börjar prata om demokrati. Hon menar att det är lättare att titta på motsatsen först och 

kanske se och också få lära sig uppskatta det som vi har. 

 

Läraren menar att elever som går på högstadiet lär sig mest av det praktiska. Hon säger att 

bara sitta och producera en massa pappersuppgifter, det ger inte så mycket och eleverna lär 

sig inte så mycket på det. Teoretiskt kopplar hon ihop detta med att eleverna lär sig när 

läraren pratar om demokrati, för hon utgår alltid ifrån det praktiska. Exempelvis anger hon att 

eleverna kan ha till uppgift att undersöka en diktatur och en demokrati. I uppgiften ska de 

göra en sammanställning om begreppen och då jämföra dem. De kan göra upp en lista med för 

och emot, vad är bra och vad är dåligt. Är det någonting som är bra i diktaturen? Det är viktigt 

att utmana eleverna och som exempel anger hon att eleverna utgår ifrån att de är en diktatur 

och påstår att det är mycket bättre än en demokrati. Detta skriver eleverna ner för att 

argumentera för diktatur. Detta kopplar hon då ihop med en teoretisk uppgift för att 

åskådliggöra det.  

 

Hon säger att hon använder demokrati praktiskt i undervisningen dagligen, varenda dag så 

tränar hon eleverna i demokrati. De börjar med att titta på nyheterna varenda morgon i skolan 
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och följer nyheterna både i Sverige och i utlandet och sedan har de diskussioner kring det som 

är på nyheterna. När detta genomförs är det demokratiträning genom att: räcka upp handen, 

att den som får ordet ska få prata utan avbrott samt att övriga lyssnar. Det är viktigt att den 

elev som har ordet har rätt till sin åsikt och när eleven har pratat till punkt då följer en 

diskussion där alla har rätt till sin åsikt.  

 

Läraren anser att diskussion och dialog med eleverna är mycket, mycket viktigt. Hon säger att 

det dyker alltid upp undringar från eleverna och när det gör det visar detta på att de reflekterar 

över något och då använder de ett eget tänkande. Här är det viktigt som lärare att bemöta dem 

och deras undringar och på så sätt få till stånd en diskussion. Läraren menar att de tränar upp 

väldigt mycket som exempelvis att vara en demokratisk medborgare när de låter andra komma 

till tals, har egna åsikter, visar hänsyn och att de lär sig retorik överhuvudtaget. Det innebär, 

enligt läraren, att de blir duktiga på att föra fram sina åsikter, de lär att formulera sig. Läraren 

säger dessutom att genom att de lär att formulera sig då blir det också lättare att ta tillvara sina 

demokratiska rättigheter och att de tar och har reda på sina rättigheter helt enkelt. I detta 

ligger också att de lär sig att inte använda fula ord för att ingen lyssnar på personer som 

använder sådana ord.  

 

5:2 Analys och kommentar av intervjuerna 

När vi sammanställde resultatet kom vi fram till att de manliga lärarnas uppfattning om vad 

som är demokrati var följande: det är viktigt med diskussioner, där alla får ha sina åsikter 

genom att säga vad man tycker och tänker. Det är betydelsefullt att känna sig delaktig och 

därigenom ha medbestämmande. Samtidigt är det angeläget att kompromissa, för att 

demokrati handlar om tolerans och accepterande av andras åsikter. Demokrati handlar om en 

livsstil. När det gäller de kvinnliga lärarnas uppfattning så var människosynen viktig eftersom 

det innebär ett juste uppförande mot varandra, alla ska få säga vad man tycker utan att kränka 

någon och därigenom får alla komma till tals. De tycker att demokrati innebär rättigheter och 

dessutom skyldigheter för att det ska råda ett tillåtande klimat. Det krävs därför ordning och 

reda. Det går att tolka resultatet som en sammanfattning, där lärarna överlag har samma 

inställning och förståelse av begreppet demokrati. Samtliga lärare anser att demokrati innebär 

delaktighet och att alla ska få tycka och tänka vad de vill.  

 

I sammanställningen på hur lärarna undervisar teoretiskt kom vi fram till att de arbetar med 

demokrati mest inom samhällskunskapen och till viss del inom historia. Teoretiskt arbetar de 
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ganska likvärdigt eftersom de följer kursupplägget för respektive årskurs. Mycket av hur de 

lär ut demokratibegreppet teoretiskt innebär hur Sverige styrs, demokratins uppkomst och 

jämförelse av demokrati kontra diktatur. Mycket av den teoretiska undervisningen bygger på 

kunskaper som innebär en förflyttning bort från den praktiska undervisningen av demokrati. 

Vi ser svårigheter i att eleverna ska kunna förstå innebörden av demokratibegreppet enbart i 

teorin, eftersom det inte bildar en kontext av teori och praktik. 

 

Vidare kom vi fram till att lärarna undervisar demokrati praktiskt på olika sätt. När det gäller 

elevinflytande så har samtliga lärare inställningen att det ska finnas ramar för vad eleverna får 

vara med och påverka. Däremot såg det olika ut hur ofta de genomförde demokrati praktiskt. 

Lärarnas inställning och utrymme för hur mycket inflytande eleverna ska ha varierade. 

Lärarnas sätt att lära ut praktisk demokrati skiljer sig mellan figurerad eller verklig demokrati, 

alltså att arbetssättet leder till ett resultat som exempel genom klassråd, eller att det är ett 

påhittat område som inte ges en verklig förankring. Samtliga lärare var överens om att 

eleverna inte kan bestämma själva gällande skolsituationen fullt ut.  
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6. Diskussion 

6:1 Skolan del av offentligheten 

Anledningen till att Habermas teori går att relatera till skolan är att skolan är en slags 

offentlighet i den mening att skolan är en del av samhället och inte en del bredvid samhället. 

Habermas anser att det som var slående under den odemokratiska feodala tiden var att 

människor inte resonerade eller diskuterade, det är därför viktigt med diskussioner och 

resonemang för att demokrati ska råda. Alltså kopplas demokrati till samtal, förståelse, 

acceptans, samförstånd, frihet, förnuft och rationalitet. Lpo 94 visar hur läraren ska förmedla 

kunskaper som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande, vilket är grunden till att 

demokrati kan råda. I en intervju med en lärare uttryckte han att det blir ordning och reda i 

skolan om eleverna får vara så delaktiga som möjligt, men han betonade att eleverna måste ha 

klart för sig att det inte alltid går att genomföra saker, för det sker alltid en kompromiss i 

demokratin. Läraren anser att får eleverna praktisera demokrati genom att vara med och 

diskutera, så får de större förståelse för att det är många människors viljor som måste 

respekteras. Exempelvis går det att praktisera demokrati genom delaktighet i betygskriterier, 

klassråd och agera tillsammans. Detta leder till förutsättningar för Habermas centrala begrepp 

om demokrati: förståelse, acceptans och samförstånd, vilket innebär att eleverna också får en 

förståelse för demokratins funktion. 

 

Larsson är av samma mening då han skriver att demokrati i skolan bör innehålla diskussioner 

om demokrati som helhet, interaktion mellan vuxna, lärares demokratiprecisering och 

demokratins beståndsdelar som ingrediens i all undervisning. Han menar att diskussioner 

inom elevgruppen och mellan lärare kontra elever måste ske kontinuerligt. Detta ger en 

förståelse hos eleverna om demokratin som begrepp, för läraren kan i dessa diskussioner ange 

olika tolkningar om demokratin. Han trycker även på att vuxnas uppträdande gentemot 

varandra är en grund för demokratiträning, eftersom vuxna är barns förebilder. Vidare menar 

en av de kvinnliga lärarna att eleverna tränar upp mycket genom diskussioner, såsom att låta 

andra elever komma till tals, ha egna åsikter, visa hänsyn samt att de lär sig retorik 

överhuvudtaget. Genom detta blir eleverna duktiga på att föra fram sina åsikter och kunna 

formulera sig, vilket är gynnsamt för att demokrati ska råda.  

 

Habermas skriver om caféernas betydelse för den borgerliga offentligheten, det var en 

samlingsplats där människor träffades och diskuterade, istället för att som idag sitta hemma i 

sin hemmiljö och inte vara delaktig i debatten, utan uppleva den på tv. Habermas ser problem 
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i att människor blivit en konsumerande publik istället för en producerande. Denna teori visar 

hur viktigt det är att skolan bör vara den offentlighet och samlingsplats där eleverna blir 

producerande människor. Det går även att tolka styrdokumenten som att skolans uppdrag är 

att utveckla producerande elever. Lpo 94 skriver att eleverna utvecklar sin förmåga genom att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed känna sig trygg i sin roll för att kunna producera.  

 

Habermas menar att det uppkommer förståelse i diskussion eller samtal. I detta lägger en 

lärare dessutom att demokrati handlar om modiga människor som vågar, tolererar och tänker 

själv, alltså som människa ska man inte vara rädd för det annorlunda. Detta perspektiv 

försöker läraren överföra till eleverna. En lärare påpekar att i sin undervisning får eleverna ta 

ställning till olika situationer och där ska de välja och motivera sina val. Det innebär att 

diskussioner uppkommer mellan eleverna, men också mellan lärare och elever. Dessa 

diskussioner ska utmynna i att eleverna motiverar sina val. I undervisningen finns då en arena 

för eleverna där de kan utvecklas och i kommunikationen uppstår rationalitet som då ligger 

till grund för demokrati.   

 

Orstadius resonemang framhäver att Habermas betonar civil olydnad som en grundbult för 

demokrati. Civil olydnad tolkar vi i det hänseendet att vara kritisk och ifrågasättande och 

komma med egna lösningar på problem.  Perspektivet i artikeln är att skolan måste avskaffa 

hot och maktspråk om man vill främja frihet och demokrati. Författaren menar att 

maktspråket ger läraren rätt att bestämma över eleverna, vilket hindrar elevers inflytande. 

Författaren menar att det är ett hot mot demokratin när folk är snälla och lydiga, för i en 

demokrati bör varje medborgare få lika stort inflytande över besluten. Han menar att civil 

olydnad är demokratiska rättsstatens grundbult, och det därför är angeläget att läraren bör 

införa civil olydnad i sin undervisning. Det finns en balansgång hur man ska mäta civil 

olydnad, alltså hur mycket civil olydnad som kan accepteras i skolan. Den undervisande 

läraren bör dock reflektera över att det är viktigt att uppmuntra elevers eget tänkande, det är 

viktigt för att ett diskuterande, resonerande, kritiserande klimat ska råda. Läraren ska se till att 

alla elever oavsett kön, social och kulturell bakgrund får inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.  
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6:2 Läskunnighet och kunskap understödjer demokrati  

Habermas menar att en av förutsättningarna för att den offentliga debatten kunde råda i 

salongerna var att männen i salongerna var läskunniga. En intervjuad lärare lyfte fram att 

språk och kunskap är viktiga ingredienser för delaktigheten i demokratin. En annan betonade 

att eleverna genom sin kunskap att formulera sig, bättre kan ta tillvara sina demokratiska 

rättigheter. De får en förståelse för användningen av språket på rätt sätt, för de får människor 

att lyssna och de lär sig att inte använda fula ord. I Lpo 94 står det att skolan ska sträva efter 

att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling, 

för varje elev har rätt att få utvecklas i skolan, känna växande glädje och få känna den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. När det gäller de 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, går det att tolka 

läroplanen att läraren ska i sin undervisning tänka på att eleverna måste ta ett större ansvar för 

det egna arbetet och för skolmiljön. Även att elever får inflytande på utbildningens 

utformning, exempelvis genom att planera och utvärdera undervisningen. Detta är en 

förutsättning för att elever ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och socialt och för att 

eleverna ska kunna vara med och delta i debatten.  

 

Enligt Habermas var läsförmågan en förutsättning för att männen i salongerna kunde delta i 

debatterna. Enligt skollagen är det dessutom en plikt för alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer, vilket i detta fall kan innebära vikten av kunskap hos eleverna. I 

skollagen står det att läraren ska i sin undervisning ge eleverna kunskaper för att kunna delta i 

samhällslivet. Läraren ska ge eleverna inflytande i undervisningen, med hänsyn tagen till 

deras ålder och mognad. I samhälle med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt krävs studiefärdigheter och metoder för att orientera sig.  De yrkesetiska 

principerna innebär att läraren i sin undervisning ska ansvara för elevernas 

kunskapsprogression, stödja deras personliga utveckling, göra goda förutsättningar för varje 

elevs lärande och att de utvecklar förmågan till kritisk tänkande. Larsson förespråkar att 

demokratiträning i skolan har betydelse för hur en person ska fungera i ett demokratiskt 

samhälle. Den egna upplevda erfarenheten av demokrati ger individen en demokratiförståelse.  

 

6:3 Dahls demokratiteorier överfört till skolan 

Att överföra Dahls demokratikriterierna fullt ut till skolan är kanske en omöjlig uppgift, även  

Dahl menar att alla kriterierna inte går att förverkliga fullt ut i samhället heller, men vi menar 

att en strävan mot att försöka är rimligt. Anledningen till varför vi valt att överföra Dahls teori 
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till skolan, är att vi anser det är en kraftfull teori med tanke på att han argumenterar både för 

och emot demokratins funktioner. I Dahls demokratikriterier betonar han att effektiv 

delaktighet och kontroll över dagordningen innebär att varje medborgare måste ha lika och 

tillräckliga möjligheter för att göra sin röst hörd och att medborgarna avgör vad som ska tas 

upp. Genom att överföra detta till skolan innebär det att elever måste ges tillräckliga 

möjligheter att påverka den offentlighet som de befinner sig i skolan. I barnkonventionen har 

man kommit överens om att läraren ska undervisa eleverna till att bli ansvarsfulla 

medborgare, förbereda dem för ett ansvarstagande i ett fritt samhälle. I Lpo 94 står det att 

läraren måste utveckla elevers förmåga att utveckla inflytande och ta ansvar. Lärares 

yrkesetiska principer säger att läraren ska stödja elevernas rätt till inflytande över sin 

utbildning och stärka deras ansvartagande för sina studier. Larsson påpekar att eftersom 

läraren ska ge eleverna teorin om demokrati och dess värderingar förutsätts att ramarna för 

demokrati preciseras, och det kan göras genom elevinflytande över arbetet i skolan, klassråd 

med mötesteknik och upprättande av demokratiska regler och rättigheter samt skyldigheter. 

Dessa förslag ger möjligheter för eleverna att påverka och att demokrati därmed infinner sig. 

 

Vidare i Dahls syn på vad som är demokrati måste varje medborgare garanteras lika 

möjligheter, och deras uppfattningar ska väga lika tungt i det avgörande stadiet. Det krävs 

enligt Dahl en upplyst förståelse för att demokrati ska råda. Medborgarna måste ha insikt och 

kunskap om vad som är bäst för dem. Varje medborgare måste få kunskap för att kunna vara 

med i beslutande. Det innebär att i skolan måste eleverna få kunskap för att kunna vara med 

och påverka den demokratiska processen, de måste få allmänbildande kunskaper för att få 

makten att kunna vara med och påverka sin skolsituation och i förlängningen sitt liv. 

 

Läraren måste därför sträva efter alla människors lika värde, för att varje elevs uppfattning ska 

väga lika tungt.  Enligt barnkonventionen ska lärarens undervisning innebära att utveckla 

eleverna i den mån det går, undervisa om de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheter, respektera eleverna, deras kultur, språk och egna värde. Skollagen säger att läraren 

ska utforma undervisningen i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Läraren ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respektera vår 

gemensamma miljö. Läraren ska i sin undervisning främja jämställdhet och aktivt motverka 

mobbing och rasism.  
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6:4 Demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter 

Det går att tolka Dahls demokratiteorier som att de flesta av hans kriterier innebär enbart 

rättigheter för att demokrati ska kunna råda, men för att dessa rättigheter ska genomföras så 

måste det även ingå skyldigheter. Det går att tolka kriterierna som att människor måste ha 

rättigheter för att kunna delta, annars förkastas principen om lika hänsyn, men det finns även 

skyldigheter att delta. Rättigheten är att man garanteras få sin röst hörd, men skyldigheten blir 

att man måste acceptera andras åsikter. Rättigheten är att få kunskap av experter, men 

samtidigt måste individen själv också ansvara för sitt inhämtande av kunskap. Rättigheten är 

att delta i besluten, men skyldigheten blir att vara intresserad av att sätta sig in i 

problematiken för att kunna fatta beslut.  

 

Barnkonventionen är överens om att man ska förbereda barn för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 

samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan 

alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. I 

Lpo 94 står det att skolans uppgift är att låta varje enskild elev upptäcka sin unika 

personlighet och på så sätt kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

Detta innebär rättigheter, men också skyldigheter för barnen. I intervju med lärare framkom 

det vikten av att i en demokrati ska det finnas rättigheter, men att vi har glömt bort att 

demokrati innebär även skyldigheter. Lärare menar att det är viktigt att eleverna blir medvetna 

om att i en demokratisk anda måste skyldigheterna också råda. Det handlar om accepterande 

av olika åsikter och att ha ett juste beteende mot varandra.  

 

6:5 För mycket demokratiska rättigheter leder till kaos  

I barnkonventionen står det att läraren i sin undervisning ska uppmuntra till en respekt för sin 

omgivning.  Läraren ska acceptera elevers egna åsikter och ge dem rätt att uttrycka dem, men 

läraren kan dock ingripa när andra personers rättigheter eller anseende inte respekteras eller 

för att skydda den allmänna ordningen. Det leder in på ytterliggare resonemang om hur 

skolsituationen bör vara för att demokrati ska kunna råda. Vi hänvisar till Ranaut som menar 

att i dagens moderna värld finns det för mycket demokrati, det innebär att unga människor har 

för stor friheten att själva bestämma, vilket också ställer för höga krav på eleverna. Han tycker 

att unga människor ska ha en lärare som är en auktoritär person som sätter gränser och gör 

upp riktlinjer för hur det ska vara, om det ska kunna vara en demokratisk skola. Han menar att 

demokrati och auktoritet är förenliga. Han tycker det finns för mycket demokrati i skolan 

idag, vilket gör att det inte blir ordning och reda. Han ser det som orimliga krav att begära av 
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eleverna att få full frihet och rättighet, och det i sin tur ska leda till att elever själva tar 

demokratiskt ansvar. Han menar att det inte funkar, för eleverna måste ha någon som sätter 

riktlinjerna för att demokrati ska uppnås.  

 

I Lpo 94 står det att i undervisningen ska läraren sätta upp regler tillsammans med eleverna 

för hur arbetet och gemenskapen ska vara. I samtal med en lärare på fältet anser han att det 

måste vara ordning och reda i skolan, läraren måste vara diktatorisk i det hänseendet att 

lärarens roll ska vara bestämmande demokrati. Det innebär att läraren måste vara den som 

bestämmer, genom att sätta upp ramarna för hur det ska vara. Han menar att läraren har fått 

sina riktlinjer för vad eleverna ska lära sig, men inom ramarna kan det självklart råda 

demokrati. Han står fast vid att anledningen till att eleverna inte får bestämma på hans 

lektioner är att de inte är insatta i vad de ska kunna och varför de ska kunna saker, men 

samtidigt måste de tränas till delaktighet för att i framtiden kunna vara med och ha intresse av 

att fatta beslut. Han framhäver därför figurerad demokratiinlärning, där eleverna ska lära sig 

praktiskt att kompromissa, men han som lärare kan inte kompromissa på de uppgjorda målen. 

Den demokratiskt bestämmande läraren ska därför vara en lärare som skapar struktur, ordning 

och reda, diktatorisk, men samtidigt vara mänsklig, rolig, intresseväckande och ha glimten i 

ögat.  

 

En lärare säger att demokrati bygger på att ingen ska känna sig kränkt, därför är det viktigt att 

eleverna ska respektera varandra och i detta anges att några inte kan störa andra under 

lektionerna, och i det hänseendet klargör läraren att hon bestämmer i klassrummet får att detta 

ska uppnås. Hon anser att ge den eller de elever som stör ett val att antingen bättra sig eller gå 

därifrån, då har demokrati utförts eftersom inget tvång har förekommit och ett val har lagts 

fram. Ytterliggare en lärare kräver i sin undervisning att eleverna ska räcka upp handen, den 

som har ordet får prata utan avbrott, den som har ordet har rätt till sin åsikt och när eleven är 

klar följer en diskussion där alla har rätt till sin åsikt. Läraren anser att diskussion och dialog 

med eleverna är mycket viktigt för att ett demokratiskt klimat ska råda. Praktiserandet av detta 

visar på reflekterande från eleverna och i förlängningen eget tänkande. Hon tycker det är 

viktigt att läraren bemöter eleverna för att på så sätt få till stånd diskussioner. I Lpo 94 står det 

att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, 

om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutvecklingen sker. 

Det står även att läraren ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka all 

form av kränkande behandling. Enligt de yrkesetiska principerna innebär läraryrket att alltid 
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bemöta eleverna med respekt för deras integritet och skydda dem från kränkningar. Slutligen 

påpekar en lärare att det blivit mode i skolan med för mycket demokrati, hon anser att 

grundskolan innebär att eleverna ska få en stabil grund att stå på, och det är därför 

odemokratiskt om eleverna alltid får välja själva. Det går att tolka argumenten som att 

skyldigheter är en förutsättning för att demokrati ska infinna sig.  

 

6:6 Teoretisk undervisning om begreppet 

I vår undersökning kom vi fram till att alla lärarna undervisar om demokrati genom att 

jämföra diktatur med demokrati för att på så sätt skapa en bättre förståelse av och för 

demokrati hos eleverna. Detta kopplar vi till Larsson som menar att läraren måste visa 

eleverna själva problematiken kring demokrati och diktatur för att därigenom visa på 

skillnaden, samt klargöra olika synsätt och teorier kring demokrati.  Exempelvis använder sig 

en lärare av en jämförelse mellan demokrati och diktatur för att eleverna ska få en förståelse 

av demokrati. I detta ställer hon frågor till eleverna som relateras till skillnaderna mellan dem, 

men även att det finns likheter, på så sett byggs diskussioner upp kring dessa begrepp. En 

annan lärare säger att hon upplever en del elever som ibland förväxlar demokrati med 

monarki, detta blir då hennes inkörsport för att teoretisera om monarki, republik, demokrati 

och diktatur. I detta hänseende påpekar Larsson att demokratins beståndsdelar skall ses som 

debattämnen och detta ger då oanade möjligheter för diskussioner och dialoger som ger 

eleverna kunskap om demokratibegreppet. Ytterliggare en lärare anger att hon behandlar 

diktatur för att eleverna ska få lära sig att uppskatta demokrati.  

 

I Lpo 94 står det att läraren i sin undervisning ska förklara och diskutera om det svenska 

samhällets värdegrund. Redogöra och diskutera avvikande värderingar, uppfattningar och 

problem, även uppmärksamma och ta till åtgärder för att motverka all form av kränkning. 

Enligt Larsson är det viktigt att läraren inom demokratibegreppet klargör teoretiskt och 

praktiskt vad demokrati handlar om. Det innebär att vad som lärs teoretiskt också måste 

genomföras praktiskt. Detta för att eleverna ska få en förståelse och samtidigt se att demokrati 

i verkligheten utövas. Det är viktigt att använda demokratibegreppet och föra in det i all 

undervisning. Enligt Larsson ges det möjligheter att skapa sig kunskap om demokrati utifrån 

skolan som arena, genom använda begreppet som debattämne. I Lpo 94 står det att det inte är 

tillräckligt att förmedla kunskap om de demokratiska värdena, utan även arbeta praktiskt med 

dem genom olika arbetsformer, för att förbereda eleven inför samhällslivet.  
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6:7 Demokratiundervisning en livsstil 

En lärare tar upp att hon använder demokrati dagligen i sin undervisning, och med det menar 

hon att klassen följer nyheterna varenda morgon och har diskussioner utifrån dem. Larsson 

menar att en kontinuerlig diskussion måste föras om demokratin som helhet för att ge 

eleverna förutsättningar och förståelse så att olika tolkningar av demokratin förs fram av 

läraren, både teoretiskt och praktiskt En lärare berättar att han använder sig av demokratiska 

tillvägagångssätt i undervisning och i andra sammanhang, men han trycker kanske inte alltid 

på att det är demokrati som de utför. Han menar att eleverna kanske inte är medvetna om att 

det faktiskt är demokrati som de praktiserar. En lärare uttrycker att demokratibegreppet i 

skolan lärs ut på ett sätt som innebär att lärarna håller för mycket på med det formella eller 

tekniska angående detta begrepp. Hon menar att kraften istället ska läggas på att lärarna ska 

betona demokrati mer genom att få eleverna att förstå att demokrati är en livsstil och ett sätt 

att förhålla sig till andra människor. I denna aspekt bör lärarna lära ut demokrati mer som ett 

etiskt förhållningssätt.  

 

Vår tanke med uppsatsen var att undersöka hur demokratibegreppet lärs ut, detta för att vi inte 

anser eleverna är tillräckligt medvetna om vad demokrati innebär, mer än att gå och rösta. Vi 

har kommit fram till att demokrati innebär inte bara rättigheter, utan även skyldigheter för att 

den ska fungera. I undervisningen och i alla situationer är det viktigt att lyfta fram betydelsen 

av detta. Medborgare och elever måste bli medvetna om att demokrati inte fungerar utan 

rättigheter och skyldigheter. Vi har tagit del av många bra synpunkter från olika lärare om vad 

demokrati innebär. Att arbeta både teoretiskt och praktiskt med demokrati är viktigt för att 

eleverna ska känna delaktighet. Eleverna är vår framtid och det är de som ska vara 

medborgare i ett framtida demokratiskt samhälle, då måste de vara medvetna om vad 

demokrati innebär.  

 

Demokratibegreppet är ett komplext begrepp som innehåller mycket. I våra reflektioner 

utifrån undersökningarna har vi reflekterat över att demokrati går att sätta in i de flesta 

sammanhang, i alla möjliga situationer. Demokrati utför vi varje dag utan att vi är medvetna 

om det. Därför är det angeläget att medvetandegöra eleverna om att demokrati handlar om 

mer än att bara gå och rösta, det handlar om en livsstil.  

 

 

7. Sammanfattning  
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Inom vår utbildning har vi varit ute en hel del på verksamhetsförlagd utbildning och där 

kommit i kontakt med demokratibegreppet i skolans värld. Detta har gett oss en erfarenhet 

som pekar mot att begreppet demokrati för många elever innebär enbart att gå och rösta. 

Därför ville vi undersöka på vilket sätt So-lärare på högstadiet använder begreppet och lär ut 

det. Anledningen till att vi har ett genuint intresse för demokratifrågor är att vi under vår 

utbildning har behandlat demokratins funktioner i samhället. I denna kontext anser vi att det 

är viktigt att lyfta fram demokratibegreppet ännu mer i undervisningen och detta skall kunna 

ligga till grund för reflekterande frågeställningar, både för oss blivande lärare och verksamma 

lärare, så att demokratibegreppet kan öka elevers förståelse för vad demokrati är och innebär. 

 

Inledningsvis bjuder vi läsaren på en historisk bakgrund av demokratins framväxt. Vidare har 

vi använt oss av två olika demokratiteorier som representeras av Jürgen Habermas och Robert 

A Dahl, där dessa författares teorier om demokrati förankras i arbetet. För att få en röd tråd i 

uppsatsen har vi gått vidare genom att se på skolans syn på vad demokrati innebär. De 

perspektiv som vi har använt oss av är Hans Albin Larsson och hans syn på vad demokrati i 

skolan innebär. I kontrast har vi också tagit med två artiklar som belyser demokrati i skolan 

utifrån helt olika aspekter. Vi har avslutningsvis använt oss av styrdokumenten som 

representeras av FN:s barnkonvention, Skollagen, Lpo 94 och Lärares yrkesetiska regler, för 

att på så sätt få en uppfattning vad dessa säger om demokratins funktion i skolan.  

 

Detta arbete bygger på intervjuer med lärare på olika skolor. Denna kvalitativa metod anger 

en tolkning av intervjuerna och var ett bra alternativ eftersom vi fick fram den data vi 

behövde för vår uppsats och likaledes var metoden viktig eftersom vi ville ta del av de 

intervjuade lärarnas direkta information gällande demokratiundervisning. Resultatet av 

intervjuerna visar att lärarna arbetar ganska likvärdigt och detta eftersom de följer 

kursupplägget för respektive årskurs. Undervisningen tenderar till att innebära mycket 

teoretiska kunskaper och den praktiska delen går förlorad. I denna kontext ser vi svårigheter 

att eleverna ska förstå innebörden av demokrati eftersom det saknas ett samspel mellan teori 

och praktik. Lärarna ansåg att eleverna måste ha ramar för vad de får vara med och påverka. I 

detta ligger att lärarna ansåg att eleverna inte kan bestämma själva gällande skolsituationen, 

det vill säga att eleverna kan och ska inte bestämma allt själv. Samtliga lärare, dock på olika 

sätt, menar att demokrati innebär både rättigheter, men också skyldigheter. 

 



 46

8. Källförteckning 

Dahl, R. A (2002), Demokratin och dess antagonister, Ordfront i samarbete med 

Demokratiakad, Stockholm 

 

Denscombe, M (2000) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 

 

Emond, T & Hansson, B (1995) Vad är filosofi?, Akademiförlaget, Göteborg 

 

Habermas, J (2003), Borgerlig offentlighet, fjärde översedda upplagan, Grahns tryckeri, Lund 

 

Held, D (2002) Demokratimodeller: från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, andra 

upplagan, MediaPrint Uddevalla AB, Uddevalla 

 

Larsson, H. A (2004), Erövra demokratin!, andra upplagan, Elanders Infologistics Väst AB, 

Mölnlycke 

 

Lärarförbundet (2005) Lärarens handbok: Lpo 94 Tryckindustri Information, Solna 

 

Lärarförbundet (2005) Lärarens handbok: Skollagen Tryckindustri Information, Solna 

 

Lärarförbundet (2005) Lärarens handbok: FN: s Barnkonvention Tryckindustri Information, 

Solna 

 

Lärarförbundet (2005) Lärarens handbok: Lärares yrkesetiska regler Tryckindustri 

Information, Solna 

 

Lötmarker R (2004) Saknaden efter den goda auktoriteten, SvD 2004-11-19 

 

Orstadius P-A (2000) Lydnad hotar demokratin!, SvD 2000-12-04 

 

 


