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SAMMANFATTNING:  

Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar 

fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer 

med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre 

demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts 

Democracy as Human Rights (DHR). Syftet är att finna vilken idealtyp som ligger närmast 

verkligheten i gymnasieskolan idag sedan 2011. Slutsatsen efter textanalys och intervjuer visar 

på en övervägande maximalistisk demokratiteori, en liberal polyarkisk demokrati som även bär 

inslag av deltagande i form av massdemokrati och rättighetsanspråk närliggande teorin om 

DHR.  
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1 Inledning 
 

Det är idag drygt 100 år sedan Sverige blev demokratiskt. Allmän och lika rösträtt är rättigheter 

som krävts och vilka idag utgör en självklar förutsättning för vad som ingår i det politiska 

begreppet demokrati; ”folkstyre” - etymologiskt och historiskt härlett till antikens Grekland. En 

lång tradition har sedan utvecklats via historiska revolter under och efter upplysningstiden. 

Såväl franska som engelska moralfilosofer har sedan ställt krav på individuella fri- och 

rättigheter, en frigörelse inom demokratin med maktdelning som säkerhet – för att begränsa 

enväldiga monarker. Flera konstitutioner har författats som sedermera gjort, kanske framförallt 

i västvärlden, att demokratin blivit liberal – att man kommit att tala om liberala demokratier. 

Nu långt in på 2000-talet har liberal demokrati blivit norm. Folkstyren som av någon anledning 

begränsat vissa medborgerliga eller mänskliga rättigheter har kommit att kallas annat än liberala 

demokratier. Folkstyren som genomför återkommande fria val men därutöver inte driver en 

fullkomligt egalitär agenda har beskrivits som ”illiberala”, ”hybridregimer”, ”auktoritära 

populister” eller det senaste enligt Långström & Virta (2016, s. 43): ”prometokrati”.  

Yascha Mounk (2018) skriver till exempel i sin bok The People Vs. Democracy om 

”Democracy without Rights” och ”Rights without democracy”. Mounks bok behandlar det 

samtida fenomenet populism som en risk för (den liberala) demokratin, en reaktion mot 

globaliseringen där folket (eller grupper som identifierar sig själva som ”folket”) kräver tillbaka 

makten med bland annat mer folkomröstningar – mer direkt demokrati. I diskussionen om 

begrepp kring liberal demokrati och vad man lägger i dem skriver Mounk följande: 

A democarcy [författarens kursiveringar] is a set of binding electoral institutions that effectively 

translates popular views into public policy. Liberal institutions effectively protect the rule of law 

and guarantee individual rights such as freedom of speech, worship, press, and association to all 
citizens (including ethnic and religious minorities). A liberal democracy is simply a political 

system that is both liberal and democratic – one that both protects individual rights and translates 

popular views into public policy (Mounk, 2018, s. 27).  

Just globaliseringen har även påverkat debatten om vad, eller för vilka, demokratin ska 

utvecklas till. Michael Goodhart (2005) hävdar till exempel att demokrati bör vara lika med 

mänskliga rättigheter sedan globaliseringen blivit ett faktum. Som kritiker till neoliberalism 

skriver han: 
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Global democracy must begin, can only begin, with the thorough transformation of globalization’s 

ideological matrix, with the substitution of freedom, equality, and human rights for the values and 

priorities of neoliberalism. This task is primarily political (Goodman, 2005, s. 220).  

En annan demokratiteoretisk forskare var Joseph Schumpeter som argumenterade för att 

folkvalda politiker skulle, mer elitistiskt, konkurrera om makten utan något inflytande mellan 

valen. Frågan om delaktighet och inkludering står alltså högt på dagordningen å ena sidan, å 

den andra står garanter för att skydda nationell suveränitet och trygghet för medborgare – den 

sistnämnda mer populistisk och ”illiberal”. Många händelser de senaste åren såsom 

Brexitomröstningen i Storbritannien, Donald Trumps valseger i presidentvalet i USA samt på 

sina håll växande nationalistiska och även socialistiska partiframgångar i Europa har gjort att 

liberalt sinnade statsvetare och många andra debattörer tagit till orda om ”hot mot demokratin”. 

Wästberg & Lindvall skriver i Folkstyret i rädslans tid att: 

[…] Utvecklingen i Europa gör det tydligt att behovet av att stå upp för demokratin sällan varit 

mer angeläget. Den oberoende tankesmedjan Freedom House säger att 2016 var det elfte året i 

följd med en minskning av friheten. Endast 30 procent av världens befolkning lever i demokratier, 
en nedgång med sju procent på tio år. Samtidigt är den auktoritära populismens tillväxt i sig en 

signal om att demokratin är hotad (Wästberg & Lindvall, 2017, s. 11). 

Men i vilken utsträckning beskrivs t ex Fidesz politik i Ungern som ett hot mot demokratin i 

svensk skola idag? Måste en demokrati där vara liberal för att betraktas som demokratisk? 

Nuvarande läroplan från 2011 - Lgy 11 är den första läroplanen där ”mänskliga rättigheter” 

nämns i innehållet, läroplaner har tidigare nöjt sig med ”värdegrunden” (Nilsson, 2018, s. 93). 

Har det förändrat förståelsen av begreppet demokrati i skolan? Dessa frågor för mig in i viljan 

att undersöka hur vi undervisar och talar om demokrati i skolan idag, i samhällskunskapen där 

eleverna ska lära sig om detta kanske förgivettagna begrepp. Därför tar jag reda på vad 

läromedel och ett antal lärare har att säga om demokrati, för att se vilken bild som presenteras. 

Är demokrati en fråga om mänskliga rättigheter, eller en fråga om vad folket (majoriteten) 

önskar oavsett? Är demokratibegreppet ”låst” eller finns det plats för olika teorier? Det 

undersöker jag som blivande samhällskunskapslärare i förhållande till statsvetenskapliga 

demokratiteorier som är minimalistiska kontra maximalistiska. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på vad för demokratiteori som dominerar 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasieskolan idag. Genom analys av läroplanen för 

gymnasieskolan från 2011, ett antal läromedel samt intervjuer med verksamma 

samhällskunskapslärare så jämförs resultatet med bilden av tre demokratiteoretiska idealtyper. 
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Det är dels en minimalistisk demokratiteori som tar fasta på konkurrens om makt utan vidare 

deltagande från allmänheten än valen av representanter. Sedan är det en mer maximalistisk 

demokratityp som bygger på representation, effektivt deltagande och inkludering, och sist en 

maximalistisk teori som menar att demokrati = mänskliga rättigheter med globalt fokus. 

Forskningsfrågorna är följande: 

1. Vilken demokratiteori av de tre som utgör idealtyper i studien är mest 

överensstämmande med den/de som presenteras i gymnasieskolan idag? 

2. Hur definierar samhällskunskapslärare begreppet demokrati idag? 

1.2 Disposition 
 

Uppsatsen består efter första kapitlet av en forskningsbakgrund med fokus på teori om 

demokrati samt demokratibegreppet i skolan. Därefter redogörs i kapitel tre för de kvalitativa 

metoderna, mattrialurvalet följt av resultatet från textanalys av läroplan/läromedel och 

intervjuer med lärare i kapitel fyra. Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån uppsatsens syfte 

och tidigare forskning i det femte kapitlet. Längst bak ses referenser och bilagor.  

1.3 Begrepp 
 

Nedan förklaras två av de begrepp som förekommer genomgående i studien.  

 

1.3.1. Demokrati 
 

Nationalencyklopedin (2019-12-04) ger en intressant förklaring till mångfalden, eller 

oklarheten, i begreppet demokrati efter att ha klargjort den semantiska betydelsen ”folkmakt 

eller folkstyre”: 

Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta 

andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring.  

I samma artikel diskuteras olika dimensioner av folkmakt och organiseringen av den politiska 

demokratin. Dels nämns direkt demokrati, vilket oftast känns igen med folkomröstningar, och 

sedan nämns indirekt, eller representativ demokrati där ombud/politiker för de röstandes talan 

och fattar själva besluten i parlament. Men artikeln slår även fasta på att det förekommer en 

annan dimension, nämligen den som skiljer på massdemokrati (med utbrett politiskt 
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deltagande) och elitdemokrati (där de valda, dvs. representanterna, ensamma svarar för 

politiken under mandatperioderna).  

Liberal demokrati förklaras enligt Mounks (2018, s. 27) beskrivning i inledningen som ett 

demokratiskt politiskt system där folkets röster förs fram medan individuella rättigheter 

skyddas genom liberala institutioner.  

1.3.2 Maximalistisk eller minimalistisk demokrati 
 

Demokrati kan uppfattas som ett mål eller ideal i sig självt, innehållande vissa värden, men också 
som en objektiv beteckning på ett verkligt styrelseskick, det vill säga en politisk regim. De skilda 

uppfattningarna om vad som konstituerar demokrati har lett till olika definitioner av begreppet. 

Bland olika tänkbara definitioner kan man urskilja en skiljelinje mellan ett maximalistiskt och ett 

minimalistiskt synsätt på demokrati (Ekman et. al. 2014, s. 20). 

Det finns å ena sidan en vid definition av demokrati, den maximalistiska, som räknar in sociala, 

ekonomiska och politiska sfärer vilka ska vara demokratiska under folkets styre. Man talar om 

en demokratisk substans som sträcker sig bortom politiken – ett demokratiskt innehåll. Men å 

den andra sidan finns även ett minimalistiskt synsätt på demokrati som däremot låter sig 

begränsas till det politiska och då framförallt valproceduren. Demokrati handlar då om en metod 

för att organisera politiska val och inget mer substantiellt utöver det (a.a. s. 20-21). 

I studien räknar jag Joseph Schumpeter som minimalistisk med sin demokratiteori. Robert Dahl 

ser jag som mer maximalistisk än Schumpeter, men mer minimalistisk än Michael Goodhart 

som får stå exempel som mest maximalistisk med sin teori DHR (Democracy as Human 

Rights).  

2 Bakgrund: teori och tidigare forskning 
 

I detta kapitel visas de demokratiteorier som utgör idealtyper för studien, teorierna förklaras 

främst utifrån forskarnas egna definitioner. Själva idealtyperna presenteras sedan i 

metodkapitlet. Här ryms även en forskningsbakgrund gällande demokrati i läroplanen, 

demokratisyn bland lärare och medborgarideal som identifierats i läroplanen.  

2.1 Demokratiteorier 
 

Nedan följer de tre demokratiteorier som sedan utgör idealtyper i denna studie med 

upphovsman och definition.  

 



 
 

8 
 

2.1.1 Demokratiteori 1 - Joseph Schumpeter och demokrati som konkurrens om elitstyre 
 

Ekonomen och samhällsvetaren Joseph Schumpeter skrev på 40-talet en bok kallad Capitalism, 

Socialism & Democracy vari han presenterade en egen demokratiteori som framförallt handlade 

om competitive leadership. Schumpeters teori, i boken enbart kallad Another Theory of 

Democracy, bär på ett antal slutsatser som sammantaget bildar eller ger förutsättningarna för 

en för honom bättre fungerande demokrati. Ett problem är kvalitén på representanterna, eller 

risken för undermåliga kandidater:  

The first condition is that the human material of politics – the people who man the party machines, 

are elected to serve parliament, rise to cabinet office – should be off sufficiently high quality 

(Schumpeter, 1976, s. 290). 

För att locka kvalificerade kandidater att tävla om platser så föreställer sig Schumpeter ett 

socialt stratum. Vilket i sig blir bestående av en selektiv del av befolkningen, som inte är för 

exklusivt men heller inte alltför lättillgängligt där fler professionella individer kan prövas inför 

politisk karriär (a.a. s. 291): 

If we wish to face facts squarely, we must recognize that, in modern democracies of any type other 

than the Swiss, politics will unavoidably be a career. This in turn spells recognition of a distinct 

professional interest in the individual politician and of a distinct group interest in the political 

profession as such. It is essential to insert this factor into our theory (a.a. s. 285). 

För Schumpeter är demokrati endast en metod för att hålla fria och konkurrensutsatta val för en 

politisk elit utan att lägga in djupare värderingar eller substans i begreppet. Hans demokratiteori 

är att betrakta som minimalistisk (Ekman et. al. 2015, s. 21). Väljarna utser representanter som 

sedan sköter politiken (bär ansvar) utan inblandning där emellan, det är upp till representanterna 

att leverera politik som kan få fortsatt stöd utefter hur de lyckas i ämbetet/förtroendeuppdraget.  

Sören Holmberg (2015, s. 11) kallar Schumpeters demokratiteoretiska modell för 

ansvarsdemokrati och nämner att andra statsvetare som David Held kallat den för 

konkurrensgrundad elitdemokrati. Holmberg förstod Schumpeter som att demokrati enbart 

handlar om att folket ska godkänna eller förkasta de som styr dem, att demokrati är 

politikerstyre. 

Kärnan i modellen är att folket skall kunna välja mellan olika partier (eller kandidater) men sedan 

skall beslutsfattandet överlåtas på de valda (Holmberg, 2015, s. 11) 
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2.1.2 Demokratiteori 2 – Robert Dahl och polyarki. 
 

En mycket tongivande demokratiteoretiker är Robert Dahl som i sin bok On democracy 

definierar demokrati och den demokratiska processen sammanfattat så här: 

What does democracy [författarens kursivering] mean? Alas, you soon learn that the term is used 

in a staggering number of ways. Wisely, you decide to ignore this hopeless variety of definitions, 

for your task is more specific: to design a set of rules and principles, a constitution, that will 
determine how the association’s decisions are to be made. And your constitution must be in 

conformity with one elementary principle: that all members are to be treated (under the 

constitution) as if they were equally qualified to participate in the process of making decisions 

about the policies the association pursue. Whatever may be the case on other matters, then, in 

governing this association all members are to be considered as politically equal [författarens 

kursivering] (2015, s. 37).  

Dahl argumenterar för att demokrati endast kan råda när alla (som den ska innefatta) är helt 

jämlika och skyddas av en författning. Demokrati kan diskuteras och analyseras på flera 

samhälleliga nivåer, här fokuseras på Dahls teori om demokrati i nationalstaten, dvs. storskalig, 

och då använder han begreppet polyarkisk demokrati. Det är då många snarare än få som 

konkurrerar om och representerar folkstyret. Denna demokratiform är i hans teori att likna vid 

den representativa modellen och baseras på följande kriterier av politiska institutioner (a.a. s. 

90-92): att det väljs representanter, att det är fria och återkommande val, att det råder 

yttrandefrihet, att alternativ information möjliggörs (informationsfrihet), att det får finnas 

autonoma organisationer/föreningar/partier i civilsamhället samt att fullt inkluderande 

medborgarskap råder.  

Dahls ideala demokrati bygger således på pluralism, inkludering och rättigheter som garanteras 

av en författning. De politiska institutionerna måste då enligt Dahl förse medborgarna med 

möjligheten att delta verkningsfullt med jämlik rösträtt, upprätta forum för diskussion och 

kontroll/påverkan av den politiska agendan samt slutligen inkludera alla vuxna (a.a. s. 38). 

Polyarkin som Dahl presenterat fokuserar såväl på valprocedur (konkurrens) som demokratiskt 

innehåll (medverkan och åtskilliga rättigheter) och är sammanfattningsvis att ses som en mer 

maximalistisk demokratiteori än Schumpeters. Det demokratiindex som den ideella 

organisationen Freedom House mäter världens länders grad av demokrati och frihet med bygger 

på Dahls modell (Ekman et. al. 2015, s. 22-24).  
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2.1.3 Demokratiteori 3 - Michael Goodhart och Democracy as Human rights   
 

Michael Goodhart utvecklade en normativ demokratiteori som han kallat Democracy as Human 

Rights (DHR). Han definierar den själv på följande sätt: 

[…] the political commitment to universal emancipation through securing the equal enjoyment of 

fundamental human rights for everyone (Goodhart, 2005, s. 135).  

Goodharts demokratiteori bygger på ett antal kriterier som ryms inom den definition han gör. 

För det första krävs ett politiskt engagemang, eller åtagande (political commitment). Det måste, 

menar han (a.a. s. 136), finnas en vilja att se andra som jämlika i relation till sig själv, att ingen 

bör betraktas som mindre fri eller värderas som något mindre värt än du själv. Det rör således 

ett mer moraliskt grundantagande som DHR utgår ifrån vad gäller politiskt deltagande och dess 

förutsättningar. 

Med universal emancipation, universell frigörelse, fortsätter Goodhart (a.a. s. 137-138) 

klargöra en annan del som blir vägledande. I hans teori måste det finnas rättigheter som 

garanterar social och ekonomisk självständighet, i ett oberoende från andra så att säga. 

Goodhart själv använder begreppet subjection i sin argumentation, här översatt som former av 

underkastelse sett till vad människan ska frigöras från. Han betonar värdet av demokrati som 

universell då den historiskt och konceptuellt verkat för frigörelse där den utvecklats och bör 

kunna förefalla tilltalande för alla, då alla inkluderas i dess omfattning.  

I den akademiska (och allmänna) debatten om vad som kan kallas en demokrati så är Goodhart 

tydlig i sin positionering för liberala värden, om valet står mellan fria och jämlika val eller 

skyddandet av mänskliga rättigheter så väljer han tveklöst det senare: 

This objection, in various forms, applies not only to DHR but to all democratic theories: it is in 

essence the “liberal” objection, one liberal democrats sometimes justify not only constitutional 

guarantees of rights but also a range of other limitations on the scope of democratic rule. Of 
course, democrats should be concerned when populist or plebiscitary regimes trample human 

rights, but these regimes only appear “democratic” in the objection because democracy is 

reduced to elections and nothing more. […] It is the same strategy elitist democratic theorists 

have employed for decades (a.a. s. 160).  

DHR är som demokratiteori sammanfattat att betrakta som maximalistisk då den lägger så stor 

vikt på mänskliga rättigheter och demokrati inom såväl det politiska som det civila - utöver 

proceduren kring enbart politiska val. Goodhart förklarar avslutningsvis DHR som en 

flerdimensionell demokrati som är såväl horisontal som vertikal: 
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In DHR the same logic governs the horizontal and vertical extensions of democracy: the pursuit 

of emancipation for all through securing fundamental human rights. Conceptually there is no 

difference between democracy in the family, the economy, and supranational domains […] (a.a. 

s. 157).  

2.2 Demokrati, medborgarideal och mänskliga rättigheter i skolan  
 

Ulf Liljegren publicerade 2018 en studie där han undersökt demokrati- och medborgarideal i 

bland annat ämnesplanen för samhällskunskap i gymnasieskolans styrdokument Lgy11. Han 

utgick från tre idealtyper för demokrati (valdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati) samt tre idealtyper för medborgarideal. Den slutsats han drog från sin 

undersökning var bland annat denna: 

Det allra tydligaste ställningstagandet gör ämnesplanen emot valdemokratin och för 

deltagardemokratin, och i mindre grad även för samtalsdemokratin. Detta ställningstagande sker 

genom förespråkandet av ”aktivt deltagande” i samhällslivet och ”göra sin röst hörd”. 
Ämnesplanen problematiserar i samma stund även valdemokratin, i och med att hävda att valet 

inte är tillräckligt för att göra sin röst hörd. […] Men ska det sammanfattas anser jag ämnesplanen 

förespråkar en valdemokrati, med betoning på mandatmodellen, men med sanktionsmodells inslag 

och ett kraftigt ställningstagande för deltagardemokratins ideal om att medborgarna ska vara 

aktiva i politikskapandet även mellan val (Liljegren, 2018, s. 53). 

Eleverna ska alltså fostras till att bli aktiva samhällsmedborgare, och även om valdemokratin 

fortfarande ansågs dominera så visar Liljegren att den deltagande demokratin mer utmanar 

tidigare demokratisyn. Det kan tolkas som att det är den som skolungdomar förväntas 

förberedas på. Faktum är även att en studie med 12 intervjuade samhällskunskapslärare visade 

att 6 av dem identifierades demokratiteoretiskt som deltagardemokrater vilka lade substans i 

demokratibegreppet, och endast tre stycken som valdemokrater (Johansson et al. 2011, s. 50).  

Wahlström (2016, s. 182-183) redogör sedan för föreställningen om ”den goda 

samhällsmedborgaren” i de svenska läroplanerna: 

Den svenska läroplanen […] vilar på demokratisk grund. Verksamheten ska grundas på 

demokratiska värderingar […]. Läroplanen för grundskolan och gymnasieskola bygger på samma 

grundläggande värden som förskolan.  

På denna demokratiska grund går det att finna tre medborgarideal som alla kan rymmas i 

läroplanen, menar Wahlström och tar upp personligt ansvar, deltagande och rättviseorientering 

(a.a. s. 184-185). Hennes egen slutsats är att ”ett demokratiskt medborgarideal tar form” i 

relation till undervisningens innehåll och kommunikation, där bland annat det deliberativa 

samtalet är en dimension i undervisningen (a.a. 192). Detta anser jag stämmer väl överens med 

den bild av samhällskunskapsämnet som Långström & Virta ger: 
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[…] För att uppnå detta är argumentet att alla samhällen behöver kontinuitet, konsensus samt en 

viss mängd sammanhållning (kohesion) och tillhörighet. Pluralism kan tolkas som ett 

demokratiskt och liberalt värde som tillåter olika röster bli hörda. En pluralistisk liberal demokrati 

har hittills varit utgångspunkten för svensk samhällskunskapsundervsining (Långström & Virta, 

2016, s. 29).  

Det går alltså att finna en klar bild av att svensk skola och samhällskunskap i synnerhet präglas 

av liberal demokrati och fostrar till medborgaideal som uppmuntrar aktivt deltagande. Om just 

utbildningspolitik och den utveckling som den senare läroplanen, Lgy 11 som är fokus i min 

studie, läggs också mänskliga rättigheter tydligt till: 

År 2010 kom slutbetänkandet från den arbetsgrupp om mänskliga rättigheter som tillsats 2006 

med utgångspunkt i 2005 års nationella handlingsplan. Där konstateras, något kritiskt, att 1994 års 

läroplanstext helt saknar koppling till internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

Rättighetsterminologin var dock närvarande i den utbildningspolitiska argumentationen om barns 

inflytande under hela tidsperioden 1997-2009, innan termen ”mänskliga rättigheter” fördes in i 

skollagen och i läroplanen 2011. Skolans värdefostran i förhållande till demokratifrågor 

influerades alltså starkt av mänskliga rättigheter och innehöll omfattande rättighetsterminologi 

(Nilsson, 2018, s. 80-81).  

Som Nilsson bekräftar så ligger mänskliga rättigheter och demokrati allt närmare varandra i 

dagens läroplan.  

Detta är slutligen den forskningslucka jag tycker mig funnit, att demokratin så som den 

presenteras i skola kommit få allt mer substans, mot mer deltagande och med mer mänskliga 

rättigheter i sitt ideal. Demokratibegreppet kan vara på väg att omdefinieras – att utökas 

generellt. Det ser allt mer ut som en liberal, maximalistisk demokratisyn i gymnasieskolan idag 

enligt min hypotes.  
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3 Metod och material 
 

3.1 Metodval 
 

Studien består av tre kvalitativa delar som i slutändan vägs samman genom metodtriangulering, 

detta för att ”se saken ur mer än en synvinkel” och få en mer fullständig bild (Denscombe, 2018, 

s. 226, 230). För det första görs en kvalitativ innehållsanalys av fem aktuella läromedel, tryckta 

såväl som digitala, som används i gymnasiekurserna för samhällskunskap. Dessa läromedel 

analyseras utifrån hur de presenterar demokratibegreppet och eventuella demokratiteorier samt 

om det har eller saknar direkt anknytning till mänskliga rättigheter. Läromedlens innehåll och 

dess förklaringar av demokratibegreppet analyseras således i förhållande till de tre 

demokratiteoretiska idealtyperna utefter frekvens och tolkning. I huvudsak är metoden alltså 

kvalitativ då ”i många sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger utan hur något 

sägs [författarnas kursiveringar]” (Bergström & Boréus, 2012, s. 80).  

’Kvalitativ innehållsanalys’ syftar då ibland på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. Men 

ibland betraktas analyser där visserligen något kvantifieras men där komplicerade tolkningar 

måste göras som mer kvalitativa än analyser där bedömningen är enklare (a.a. s. 50).  

Med idealtyp menas sedan inom samhällsvetenskapen en analytisk konstruktion av ett 

samhälleligt fenomen, vilket sociologen Max Weber myntade. Idealtyper ska inte ses som 

modeller som beskriver verkligheten utan fungerar som analytiska instrument för att tydliggöra 

vissa drag och eventuellt bilda hypoteser (Bergström & Boréus, 2012, s. 150). Jag väljer i denna 

studie att utgå från tre idealtyper i en jämförelse med hur verkligheten kan uppfattas med 

tänkbara, i förekommande fall önskvärda/normativa, modeller av demokrati som politiskt 

system.  

För det andra så innehållsanalyseras styrdokumentet Lgy11 utifrån värderingar och definitioner 

i textens formuleringar rörande skolans demokratiska uppdrag och innehållet i just 

samhällskunskapskurserna såväl som ämnets syfte.  

För det tredje så genomför jag fyra semistrukturerade, personliga intervjuer med 

samhällskunskapslärare (se bilaga 1 för frågor). Detta görs för att undersöka hur de undervisar 

om demokrati och mänskliga rättigheter, hur begreppet demokrati tolkas, vad för eventuella 

läromedel de använder samt om/hur demokratiundervisningen förändrats sedan 2011 då 

läroplanen Lgy11 blev gällande. Med semistrukturerad intervju får den intervjuade möjlighet 

att utveckla sina svar mer utförligt (Denscombe, 2018, s. 269). Även de intervjuades svar 
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analyseras i förhållande till idealtyperna (graden av minimalistisk eller maximalistisk 

demokratiteori) genom att efter transkription identifiera teman i svaren genom kodning.  

3.2 Konstruktionen av idealtyperna som analysverktyg 
 

Jag har utifrån de tre demokratiteoretikerna bildat tre olika idealtyper som utgår ifrån 

definitionen om minimalistisk kontra maximalistisk demokrati. Jag har ingen direkt förväntan 

av att läromedel eller intervjusvar helt överensstämmer med idealtyperna, utan snarare om det 

finns utrymme för respektive teori att förstå begreppet demokrati idealt som.  

I fallet med Schumpeters minimalistiska definition har jag i urvalet sökt efter definitioner av 

demokrati som nöjer sig med valprocessen utan att räkna in mer deltagande än rösträtt och fri 

konkurrens. Om inte fler alternativ än i första hand representativ demokrati 

(valdemokrati/elitdemokrati) getts som förklaring av begreppet, utan att binda samman 

begreppet med mänskliga rättigheter, så ser jag Schumpeters tolkning som presenterad.  

Idealtypen baserad på Schumpeters demokratiteori kan sammanfattningsvis kopplas samman 

med följande teman i text och intervju: representativ demokrati, 

valdemokrati/elitdemokrati, konkurrens, politikeransvar snarare än 

medborgarinflytande, ej nödvändigtvis egalitär. 

I de fall demokrati förklaras som både representativ demokrati, direkt demokrati och betoning 

ges på särskilda politiska fri- och rättigheter så är graden något mer maximalistisk än i fallet 

Schumpeter. Hit har jag även räknat inslag av Freedom House demokratiindex som 

kompletterande förklaringsmodell, vilken bygger på Dahls kriterier om demokrati (polyarki). 

Idealtypen baserad på Dahls polyarki kopplas samman med följande teman i text och intervju: 

representativ demokrati, inflytande, deltagande, konkurrens, politiska fri- och 

rättigheter, jämlikhet, Freedom House demokratiindex.  

Avslutningsvis har jag i förekommande fall av demokrati förklarat som något att förstå 

sammanhängande med mänskliga rättigheter sett det som mer substantiellt. Alternativt är flera 

demokratimodeller som visar på mer deltagande och fler rättigheter än endast konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter att betrakta som mer maximalistiska. Om läromedel har integrerat 

mänskliga rättigheter med demokrati i sina kapitel så ser jag det som en förståelse av begreppet 

mer i enlighet med Goodharts DHR-teori. Jag har sökt såväl explicita som implicita uttryck. 
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Idealtypen baserad på Goodharts DHR-teori har jag i text och intervjusvar kopplat samman med 

följande teman: mänskliga rättigheter, deltagande, social och ekonomisk självständighet 

och rättvisa, jämlikhet, massdemokrati, rösträtt, demokrati såväl politiskt som civilt. 

Därtill har jag även undersökt om läromedlen/lärarna problematiserar länder som sägs stå 

mellan demokrati och diktatur, för att möjliggöra en förståelse om vad som kan/måste ingå i en 

demokrati. Se Tabell 1 och 2 där läromedel samt intervjusvar kategoriseras enligt teman som 

framkommit.  

På samma sätt har jag tolkat data från intervjuerna – ju bredare definition av demokrati inklusive 

mänskliga rättigheter ju mer maximalistisk och DHR-orienterad räknades temat som. 

 

3.3 Material och urval 
 

Det material jag använt är utvalt beroende på relevans och tillgänglighet. Lgy11 är det 

styrdokument som lärare ska förhålla sig till, både gällande värderingar och kunskapskrav. Det 

är ett politiskt dokument som fungerar vägledande för lärare och de begrepp som tas upp där i 

kursernas centrala innehåll ska eleverna få undervisning om, då bland annat demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

De läromedel jag valt ut är dels några som lärarna i studien använder, samt några andra som 

erbjuds på läromedelsmarknaden. Fem olika läromedel totalt har undersökts. Samtliga kopplar 

sitt innehåll till läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll. Jag har försökt hitta tryckt 

läromedel från 2011 då läroplanen sattes i bruk samt nyare läromedel som möjligen kunnat ha 

uppdateras på frågor gällande demokrati och mänskliga rättigheter, det senaste läromedlet 

(Stringent) är från 2018. Dessutom har jag valt att ta med ett läromedel som är helt digitalt 

(Nationalencyklopedin), vilket kan uppdateras mer kontinuerligt. NE är för övrigt ett 

uppslagsverk som många skolor använder sig utav.  

De fyra intervjuerna är sedan gjorda med samhällskunskapslärare som samman med läromedel 

och styrdokument kan ge en samlad bild av syftet med studien, dvs vad för demokratiteori(er) 

som presenteras i skolan idag. Därför låter jag några lärare själva få berätta, på djupet, om deras 

demokratiundervisning och relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar 

om fyra lärare från tre olika skolor.  
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3.4 Forskningsetik 
 

De intervjuer som gjorts har följt Vetenskapsrådets (2017, s. 40-41) rekommendationer om god 

forskningssed utifrån krav om samtycke till att delta, anonymitet för respondenterna liksom 

konfidentialitet om den data som samlats in. Inspelat material raderas efter transkription. De 

medverkande har möjlighet att ta del av resultat i efterhand.  

 

4 Resultat 
 

Nedan redogör jag för resultatet av läroplansanalysen, läromedelsanalysen och intervjuerna 

med samhällskunskapslärarna. Läromedlen presenteras var för sig med en sammanfattande 

tabell i slutet. Detsamma gäller intervjuer med lärare 1-4.  

4.1 Läroplanen för gymnasiegemensamma ämnen - Lgy11 
 

Den läroplan som samhällskunskapslärare på gymnasiet nu har att förhålla sig till anger som ett 

av kunskapskraven att eleven ska utveckla: 

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och 

funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. (Skolverket, 2011, s. 

143). 

Detta klargör att eleverna ska lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter, det vill säga att 

det är två begreppsligt skilda ting. Ser man sedan till kursernas centrala innehåll, kurserna 

samhällskunskap 1a1-1a2 samt samhällskunskap 1b (det vill säga moment som sammantaget 

alla gymnasieelever läser gemensamt) så ingår följande: 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU […] (Skolverket, 

2001, s. 144, 150). 

Och dessutom separat: 

De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan 

utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011, s. 145, 150).  

Eleverna ska således utveckla kunskaper om såväl demokrati som mänskliga rättigheter. I dessa 

kurser, de förstnämnda obligatoriska på yrkesprogram och den sista obligatorisk för övriga 

elever, ska alltså eleverna studera såväl demokrati samt mänskliga rättigheter, utan att det 

nödvändigtvis behöver vara förenat. Med detta vill jag endast klargöra vad styrdokumentet 

säger om kursernas innehåll.  
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Ser man sedan till värdegrunden som den uttrycks i läroplanen Lgy11, vilken samtliga lärare 

oberoende av ämne ska förhålla sig till, så är särskiljandet av demokrati och mänskliga 

rättigheter inte lika tydlig: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. (Skolverket, 2011, s. 5).  

Stycket här ovan inleds med ”demokratins grund” som hela skolväsendet ska vila på. I slutet av 

stycket, i den sista meningen, skiljs förvisso mänskliga rättigheter från demokratiska 

värderingar med ett ”och” i satsen, men det är svårt att läsa utan att förstå de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som i princip förenade, vilka 

tillsammans utgör ”demokratins grund” i detta fall. Respekt för dessa två bärande fundament i 

värdegrunden är vad eleverna ska främja. Kan man då, utifrån en svensk skolkontext, uppfatta 

en demokratiteori eller modell som tydligt gör skillnad på demokrati å ena sidan och mänskliga 

rättigheter å den andra som legitim? Det tycks, vid en närläsning av läroplanen för gymnasiets 

själva inledning som att liberal (maximalistisk) demokrati är utgångspunkten till vad eleverna 

fostras till att ingå i, vilket idag får anses vara norm i västvärlden. 

4.2.1 Kompass till Samhällskunskap 50 
 

Detta läromedel ska inledningsvis sägas vara skrivet för gymnasieskolans 50p-kurs i 

samhällskunskap för yrkesprogram, vilket gör att innehållet inte är så omfattande. 

Kompass till Samhällskunskap 50 från 2011 har ett 26 sidor långt kapitel kallat ”Demokrati och 

mänskliga rättigheter” vilket inkluderar en sida som i punktform förklarar dispositionen samt 

två avslutande sidor med begrepp och diskussionsfrågor. Det är i huvudsak kapitlets två första 

delar som är relevanta utifrån studiens syfte, dessa delar berör ”vad demokrati är” samt ”de 

mänskliga rättigheterna”. I övrigt går kapitlet in på valsystem, ideologier, monarki/republik och 

svenska riksdagspartier. I själva inledningen till kapitlet sammanfattas demokrati på detta sätt: 

I en demokrati har alla människor samma värde och möjligheter att påverka samhället. Det är 

folkets vilja som avgör hur landet ska styras. Demokrati handlar alltså om makt och hur den ska 

fördelas, men demokrati handlar också om hur vi människor ser på och behandlar varandra. Varje 

människa har i en demokrati friheter och rättigheter (Eliasson & Nolervik, 2011, s. 19). 

Längre fram kopplas sedan demokrati och FN:s mänskliga rättigheter samman tydligare när de 

beskriver demokratins kännetecken: 
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Demokrati handlar om hur samhället ska styras, men också om vilka friheter och rättigheter vi har 

som människor. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är grunden för vårt demokratiska 

samhälle (a.a. s. 21). 

På nästföljande sidan tas ett antal mänskliga rättigheter upp under kolumnen ”fakta” och där 

förklaras hur mänskliga rättigheter skyddas i de svenska grundlagarna. Faktasidan berör även 

FN.s råd för mänskliga rättigheter som ”ska främja universell respekt för de mänskliga 

rättigheterna” (a.a. s. 22). Därefter ägnas en sida åt att beskriva olika exempel på demokratiskt 

beslutsfattande utifrån majoritetsprincipen: direkt demokrati genom folkomröstningar samt 

indirekt eller representativ demokrati med förtroendevalda politiker.  

På sidorna 25-26 behandlas diktatur som motsats till demokrati där diktatur innebär envälde 

eller att ett fåtal styr samt att människorna saknar fri- och rättigheter som exempelvis 

yttrandefrihet och rösträtt. Man hänvisar också till den ideella organisationen Freedom House 

som kartlägger världens länder utifrån hur fria medborgarna är i samband med ett avsnitt med 

rubriken ”diktaturer idag” där en världskarta visas som urskiljer fria, delvis fria och ofria länder.  

I övrigt nämns inget om olika teorier gällande demokrati. En av frågorna till texten som förs 

fram i slutet av kapitlet ger däremot utrymme för diskussion: 

 Vilka krav kan vi ställa på ett land för att det ska kunna kallas demokratiskt? (a.a. s. 42). 

Det finns dessutom diskussionsunderlag genom en fråga på sidan 43 som handlar om vilka 

egenskaper politiker ska ha. Där listas bland annat hög utbildning, erfarenhet, stark ledare, 

engagemang, ärlighet, kunnig i sakpolitiska frågor, lyhörd med mera som alternativa förslag.  

Kompass till Samhällskunskap 50 kan sammanfattat sägas presentera en liberal demokratisyn 

som är bred, maximalistisk så till vida att mänskliga rättigheter som bland annat ”allas lika 

värde” krävs.  

4.2.2. Forum Samhällskunskap 123 
 

Denna bok är mer breddad och riktar sig, till skillnad från Kompass 50, till elever under eller 

upp till alla samhällskunskapskurser (1-3).  

I Forum Samhällskunskap 123 tittar jag närmare på kapitlet ”Politikens grunder” där 

demokratibegreppet behandlas. Kapitlet med att besvara frågan vad politik är och går därefter 

in på avsnittet ”makt och politik” och menar att politisk makt förenklat kan delas in i två olika 

styrelseskick: diktatur och demokrati (Brolin & Nohagen, 2013, s. 340). Under underrubriken 

diktatur ges ett historiskt perspektiv och exempel som monarki, aristokrati, oligarki, teokrati 
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och militär- eller partidiktatur nämns som förekommande vid diktatur som dessutom beskrivs 

auktoritära eller totalitära.  

 Motsatsen till ett auktoritärt system är demokrati (a.a. s. 343). 

I avsnittet ”Vad är demokrati?” förklaras politisk demokrati (vilket inte likställs vid andra 

demokratiformer som till exempel social demokrati eller ekonomisk demokrati). Demokrati 

som begrepp betyder folkstyre, klargör författarna, och detta kan ledas tillbaka till antikens 

Aten. ”Den nutida demokratin” förklaras som en senare konstruktion från upplysningstiden 

vilken bygger på mänskliga rättigheter, vilken den atenska demokratin led brist av (a.a. s. 344). 

Utvecklingen har sedan gått mot mer representativ demokrati och mindre direkt demokrati i 

takt med att andelen röstberättigade ökade massivt.  

I kapitlet ägnas en helsida åt demokratiteori som samhällsfenomen, där framförallt Robert 

Putmans studie och slutsatser förs fram gällande socialt kapital och tillit mellan civilsamhälle, 

institutioner och politik som grund för stabil demokrati. Det lyfts även fram kritik mot Putman 

från professor Bo Rothstein om korruptionens och den generella välfärdspolitikens betydelse 

(a.a. s. 346). Inget nämns dock om olika teorier om demokrati som styrelseskick, eller grader 

av hur liberal demokratin är. Däremot konstateras detta på sidan 351: ”Demokrati utan 

mänskliga rättigheter – en omöjlig kombination”.  

Forum 123 lyfter även den fram en analys från Freedom House från 2013 som visar på en 

världskarta vilka länder som är demokratiska, delvis demokratiska samt ickedemokratiska. 

Författarna (a.a. s. 349) för även i demokratiavsnittet fram FN:s två konventioner om mänskliga 

rättigheter som grund för demokratiskt styrelseskick (konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter).  

Forum 123 kan sammanfattningsvis sägas presentera ett brett demokratibegrepp där såväl civila 

som politiska element förklaras och där mänskliga rättigheter ses som ett krav.  

 

4.2.3 Stringent 1b 
 

Stringent 1b utgiven på Studentlitteratur av Holmstedt & Hydén har delat upp demokrati och 

mänskliga rättigheter i olika kapitel. I boken tas demokratins utveckling upp med en utveckling 

från klassisk atensk demokrati vidare till modern industriell demokrati och sist till nutida digital 

demokrati (Holmstedt & Hydén, 2017, s. 13). Den digitala utvecklingen har gjort demokratin 
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mer tillgänglig i och med informationssamhället, även om man lyfter fram exempel på 

demokratiskt underskott i och med utvecklingen av stora institutionen EU i ”demokratins tredje 

stadium ” (a.a. s. 17).  

Därefter förs diskussion och förklaringar under att par sidor av direkt kontra indirekt demokrati, 

politiska ledarskapsmodeller och elevdemokrati i skolan. På sidan 26 kommer underrubriken 

”Kännetecken för demokrati” där författarna (a.a.) introducerar ”RFR-modellen”: 

En demokrati kännetecknas av att vissa krav är uppfyllda – på rösträtt och vissa andra friheter och 

rättigheter. För enkelhets skull kallar vi modellen för RFR-modellen (a.a. s. 26).  

I denna modell ingår rösträtt för alla vuxna under valhemlighet och fria, regelbundna val med 

flera partier. De listar även friheter i form av yttrandefrihet, frihet att röra sig som medborgare, 

religionsfrihet samt rättigheter: rätt till utbildning, rätt till möten, demonstrationer, bildandet av 

föreningar samt rättssäkerhet. Sedan konstateras att Sverige lever upp till denna modell och står 

sig väl i undersökningar hos såväl Amnesty International som tidskriften Economist (a.a. s. 27). 

Stringent 1b kan sammanfattningsvis sägas presentera ett brett demokratibegrepp, med egen 

förklaringsmodell (RFR) som baseras på särskilda politiska fri- och rättigheter samt viss 

välfärdsgaranti (skola).  

 

4.2.4 Arena 123 Samhällskunskap för gymnasiet 
 

Arena 123 har ett kapitel kallat ”Demokrati och diktatur” där man tidigt klargör vad som ska 

finnas i ett samhälle för att det ska kunna kallas demokratiskt: allmän (lika och hemlig) rösträtt, 

yttrandefrihet (fri opinionsbildning), organisationsfrihet, majoritetsprincipen (med respekt för 

minoriteten), rättssäkerhet och likhet inför lagen samt mänskliga fri- och rättigheter (Karlsson, 

2011, s. 38-39). I samband med denna uppräkning och förklaring visas även en tematisk karta 

från Freedom House som kategoriserar länder som fria, delvis fria samt ofria. Dessutom finns 

en helsida med ett ”Demokratiindex 2001” med The Economist som källa som listar fullödiga 

demokratier, bristfälliga demokratier, hybridregimer och auktoritära regimer. Hybridregim 

förklaras som ett ”mellanting mellan demokrati och diktatur” och dit räknas Singapore, Turkiet 

och Venezuela (a.a. s. 40).  

På sidan 42 (a.a.) ägnar man en faktaruta åt att förklara att Singapores pressfrihet är inskränkt 

men att ”Regeringens makt grundar sig däremot på ett demokratiskt valt parlament”. I övrigt 

går man på sidan igenom demokratiska institutioner och inte minst författningen/konstitutionen 
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som grundvalar för demokrati. Även fenomenet demokratisk kultur tas upp som handlar om 

medborgares attityd och acceptans av demokratiska samtal och beslut, vilket barn behöver 

fostras till. Resten av kapitlet handlar om diktatur (”demokratins motsats” a.a. s. 43) samt 

representativ/direkt demokrati, republik/monarki, enhetsstat/federation, maktdelning 

(parlamentarism eller presidentstyre) samt val och valsystem. 

Demokrati är överlägset när det gäller att lösa samhällsproblem och garantera mänskliga 

rättigheter (a.a. s. 37). 

Författarna utvecklar teorin om representativ demokrati något vid underrubriken ”representativ 

eller direkt demokrati”. Man förklarar att två linjer utvecklats inom den representativa 

demokratin, nämligen deltagardemokrati och valdemokrati. De menar att deltagardemokrati är 

”en vanlig beskrivning av hur ett demokratiskt system bör fungera” (a.a. s. 51). Då är 

deltagandet av så många som möjligt i den politiska debatten det viktiga. Sedan förklarar de 

valdemokratin: 

Deltagardemokratin är dock inte helt oemotsagd, några menar att det dels är orealistiskt, dels 

olämpligt att alltför många människor tar del i den politiska debatten. Allmänheten har inte tid att 
sätta sig in i komplicerade frågor. Kritikerna menar att det är bättre att en politisk elit sköter 

beslutsfattandet. Om de sköter sig dåligt så byts de i nästa val ut mot en annan politisk elit. […] 

Ibland används ordet ”elitister” om de som stödjer valdemokratins idé, därför att de betonar den 

politiska elitens roll i samhället (a.a. s. 51-52).  

Arena 123 kan sammanfattningsvis sägas förklara demokrati på många sätt, med en fördjupning 

av begreppet representativ demokrati och dess förgreningar. Mänskliga rättigheter och 

demokratisk fostran (demokratisk kultur) tas även upp i texten.  

4.2.5 Nationalencyklopedins digitala läromedel 
 

Nationalencyklopedins digitala läromedel för samhällskunskap 1-3 innehåller 15 kapitel, varav 

”mänskliga rättigheter” är ett och ”demokrati” ett annat.  

Demokrati är en styrelseform som har funnits i minst 2500 år. Trots det kan ingen riktigt beskriva 

vad demokrati är – åtminstone inte på ett sätt som alla är överens om. Det finns nämligen många 

åsikter om vad som kännetecknar demokratiska stater och vilka beslut som ska räknas som 

demokratiska (laromedel.ne.se 2019).  

Med detta citat här ovan inleds kapitlet. Därefter redogörs att demokrati kan handla om såväl 

beslutsfattandet (metoder) som värderingar (fri- och rättigheter, jämlikhet etc.). Det omfattande 

kapitlet om demokrati innehåller i övrigt stycken som förklarar allmän och lika rösträtt, 

regelbundna fria och hemliga val, representativ demokrati, folkomröstningar i Sverige, 

majoritetsprincipen, politisk pluralism (flera partier), demokratisk centralism (ett parti), respekt 

för medborgares rättigheter, rättssäkerhet och maktdelning, engagerade medborgare, går det att 
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mäta demokrati? (med Freedom House – Frihet i världen 2018), demokratimodeller, 

demokratiska statsskick i världen och valsystemet.  

I samband med avsnittet demokratimodeller tas flera exempel upp utöver direkt- och 

representativ demokrati som kan svara på ”eviga frågor” som demokratiska samhällen måste 

fundera över (a.a. 2019). Frågorna rör vilka som ska delta, vilka frågor som det gemensamt ska 

bestämmas över, hur mycket folket ska delta för att det ska räknas som demokratiskt samt hur 

beslut ska fattas. Då nämns dessa alternativa demokratimodeller: 

1. Inkluderande demokratimodeller kontra exklusiva demokratier: där det handlar om hur 

många som ska tillåtas delta. 

2. Egalitära demokratimodeller och liberala demokratimodeller: där fokus i första fallet är 

strävan efter politisk, social och ekonomisk jämlikhet medan det i det andra fallet 

handlar om försvaret av individuella rättigheter, integritet, ägande och politiska fri- och 

rättigheter i första hand. 

3. Valdemokratier (av kritiker benämnda som åskådardemokratier eller elitdemokratier): 

där folket i allmänna val väljer politiker som sedan styr folket.  

4. Deltagardemokratiska modeller (massdemokratier): där hela folket aktivt ska delta i 

samhällsfrågor, även mellan val. (laromedel.ne.se 2019) 

I det separata avsnittet om mänskliga rättigheter sedan står sedan följande under ”mänskliga 

rättigheter och demokrati”: 

Demokrati och mänskliga rättigheter är inte samma sak, men de är starkt beroende av varandra. 

Artikel 21 i FN:s rättighetsförklaring slår fast att demokrati är en mänsklig rättighet. […] 

Mänskliga rättigheter är samtidigt en nödvändig begränsning av den demokratiska makten. Utan 

mänskliga rättigheter skulle den styrande majoriteten kunna förfölja och förtrycka övriga delar av 

befolkningen (laromedel.ne.se 2019). 

Sammanfattningsvis om hur demokrati förklaras genom Nationalencyklopedins läromedel i 

samhällskunskap kan sägas att det omfattande materialet visar på många alternativa tolkningar, 

där sedan mänskliga rättigheter separeras från demokrati. Dock ska demokrati och mänskliga 

rättigheter förstås som något starkt beroende av varandra. 
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4.2.6 Resultattabell för läromedel och sammanfattande analys 
 

 

Av resultatet att döma så är läromedlen sammantaget mer maximalistiska än minimalistiska i 

hur de presenterar och förklarar vad demokrati är för läsaren. I tre av fem fall så är demokrati 

och mänskliga rättigheter integrerade i böckernas kapitel, och i de två fall där så inte sker 

(Kompass 50 och Forum 123) uttrycks det ändå tydligt att demokrati och mänskliga rättigheter 

är direkt sammanhängande. Detta sker då med uttryck som att ”demokrati utan mänskliga 

rättigheter är en omöjlighet” samt att ”i en demokrati har alla samma värde”. Förekommande i 

alla fall förutom Stringent 1b är att Freedom House demokratiindex används som mått på 

demokrati i jämförelse mellan stater. Men endast ett läromedel (Arena 123) gör en 

problematisering med begrepp för länder ”mellan demokrati och diktatur” – i övrigt förstås 

demokrati utifrån ett antal liberala kriterier (Dahls polyarki) och avvikande stater kallas 

”diktaturer” eller ”mindre fria”.  

Samtliga läromedel ger mer innebörd (substans) i demokratibegreppet än endast fria och 

konkurrensutsatta val. Det är en mer egalitär demokratisyn som framträder genom läromedlen 

som tar fasta vid politiska fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter i gemen. Läromedlen 

utgår från en svensk kontext, riktade till svenska elever som ska lära sig om sitt lands politiska 

system – ett land som ligger väl till i olika demokratimätningar.  

Slutsatsen gällande dessa fem läromedel sammantaget är att demokrati är komplext, går att 

diskutera men i slutändan bottnar i ett liberalt system som ska garantera alltfler rättigheter för 

individer, där mänskliga rättigheter och demokrati mycket väl kan förstås som sidor av samma 

Tabell 1 Visar fler än två 
demokratimodeller 

Förklarar 
demokrati med 
hjälp utav 
Freedom 
House 
demokratiindex 

Separerar 
demokrati 
och 
mänskliga 
rättigheter i 
dispositionen 

Problematiserar 
länder ”mellan 
demokrati och 
diktatur” 

Ger uttryck för att 
demokrati och 
mänskliga 
rättigheter kan 
förstås som direkt 
sammanhängande 

Förklarar 
demokrati 
som mer 
substantiellt 
till innehåll 
än enbart 
fria val  

Kompass 
50 

 x   x x 

Forum 
123 

x x   x x 

Stringent 
1b 

  x   x 

Arena 
123 

x x x x x x 

NE 
läromedel 

x x x   x 
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mynt. En maximalistisk demokrati framträder som grundar sig på Dahls polyarki men vilken 

mer och mer tycks närma sig Goodhearts teori om DHR.  

4.3 Intervjuer med samhällskunskapslärare 
 

Nedan följer resultatet från intervjuer gjorda med fyra samhällskunskapslärare, resultatet 

summeras med en tabell och analys av resultatet.  

4.3.1 Lärare 1 
 

Lärare 1 har 10 års erfarenhet och undervisar i kurserna samhäll 1a1, 1a2 och 1b på Komvux 

med många nyanlända elever. På frågan om hur denne undervisar i demokrati ges följande 

svar: 

Demokrati är en väldigt elementär del av det centrala innehållet. Den är väldigt viktig. Det ingår 

som ett centralt innehåll i samhäll 1a1 och 1b. Jag har ett arbetsområde som jag kallar för 

”demokrati och mänskliga rättigheter” där man jobbar om hur demokrati kan utformas på olika 

sätt, i 1b blir det en del begrepp man ska förstå skillnader emellan (monarki – republik, enhetsstat 

och federation). Att visa att det är komplext med demokrati. Att varje land bygger sin 

demokratiska modell utifrån sin historia, olika saker som påverkat att man landat i ett visst system. 

[...] Sen det här med mänskliga rättigheter, att förstå komplexiteten i begreppet demokrati. 

Demokratin är ju inte bara rösträtt vilket man ibland kanske tycks tro. Det är så många mer 

aspekter som måste in i det. Medias frihet och olika andra frågor som krävs. 

Efter att ha redogjort för hur-frågan om demokratiundervisisningen så frågar jag om vad för 

läromedel som används (alternativt eget material). Då framkommer att boken Forum 1 används 

samt att läraren gör egna power-points, delvis baserat på boken men andra källor från internet 

används framförallt också. 

Sedan ställs från om vad lärare 1 anser ingå i begreppet demokrati. Läraren var ju inne på i 

första frågan att demokrati var så mycket mer än enbart fria val.  

Det är ett otroligt komplext begrepp egentligen. Vad är demokrati? Elever från olika delar av 

världen ger olika perspektiv på det. 

Jag försäkrar mig om att vi inte endast talar i en svensk kontext, utan demokrati mer universellt? 

Lärare 1 fortsätter: 

Ja vissa saker kan man universiellt mena bör finnas, rösträtt – en röst per man för kvinnor och män 

ska innefattas etc. Sen kan man börja diskutera vart går gränsen för en demokrati? När slutar man 

vara en demokrati? Är Turkiet en demokrati idag till exempel? Hur långt kan man förskjuta såna 

saker som att staten har för mycket inflytande över media eller reglerar tjänster inom förvaltningar. 

I samband med detta nämner lärare 1 Freedom House och diskussionen kring vart gränser för 

demokrati går, korruption tas upp bland annat som en påverkan. 
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Frågan därefter, vad som gör en demokrati demokratisk, ger svar som visar på mångfalden i 

begreppet idag: 

Med risk för att låta postmodern så kan man kanske säga att svaret delvis är subjektivt. Vi har ju 

en definition i Sverige över vad vi ser som demokrati. Man behöver inte åka långt för att se 

skillnader, Frankrike till exempel där kanske andra saker är viktigare. Individens frihet kan vara 

elementärt på en plats och social trygghet på en annan [...].  

Men är det ett problem att man överhuvudtaget kan komma till en sån postmodern slutsats? 

Frågar jag då. ”Jag kan tycka att det är problematiskt ja”, bekräftar lärare 1. Digitalisering 

nämns som något som påverkar och förändrar begreppet idag, inte minst den tillhörande 

yttrandefriheten. Intervjun går därefter in på frågan om hur undervisning sker om stater som 

finns någonstans mellan demokrati och diktatur. Hur sker den undervisningen? 

Jag brukar försöka peka på att med eleverna som brukar vara så pass allmänbildade att vad är 

bristerna i det här landet? Ofta är det inte samma sak i varje land. I nåt land pressfriheten, i nåt 

land korruption, i ett tredje land sociala orättvisor eller skiktningar som förorsakat att man hamnat 

lågt i rankingen. Freedom House har ju ganska många parametrar som de mäter med, jämställdhet 

också osv. Då gäller det att jobba med olika insatser från olika håll för att skapa en mer 

demokratisk värld. 

Lärare 1 kallar använder inget särskilt begrepp för staterna mellan demokrati och diktatur. När 

vi sedan diskuterar begreppet liberal kontra ”illiberal” demokrati och exempel i Europa/Världen 

där länder kan anses som mer eller mindre demokratiska utifrån Freedom House index så 

kommenterar lärare 1 saken så här: 

Det kommer vi också in på ibland, kanske inte varje termin. Jag har ju tagit exemplet med Egypten 
när det muslimska brödraskapet tog makten – det var ju trots allt en demokratisk process. Men där 

folk ville ha ett styre som inte är demokratiskt. Och det har ju vi i väst väldigt svårt att förlika oss 

med. Ganska självklart kan jag tycka att vi måste ta avstånd ifrån det men samtidigt så blir det 

komplext. För ska vi säga att alla ska ha demokrati men ni får inte rösta på det här, det här och det 

där? För då går ni över gränsen. Det är en svår fråga. Eleverna tycker det är intressant att diskutera 

just det här. I Östeuropa kan man ju prata om aborträtt som är inskränkt i Polen. Kan man liksom 

... om man demokratiskt inskränker vad man kan se som en mänsklig rättighet? 

På frågan om någon särskild filosof/forskare/statsman tas upp i demokratiundervisningen så 

nämns (snarare i samband med undervisning om ideologier) John Stuart Mill och Adam Smith. 

Däremot tar lärare 1 upp Montesquieus maktdelningsprincip.  

Vid näst sista frågan, gällande eventuell förändring i demokratiundervisningen sedan 2011 så 

tas digitalisering, sociala medier (att vara politisk utan partianknytning) och den i svensk 

kontext allt mer svagare regeringen och nybildade samarbeten upp. Det vill säga det politiska 

landskapet med blockens vara eller icke vara, men vilket hör mer till avsnitt om politiska partier 

och ideologier. Sist kommer vi in på hur undervisning om mänskliga rättigheter går till. Är 

demokrati och mänskliga rättigheter i samma block? Här ger lärare 1 följande redogörelse: 
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Nej, det körs som ett block. Som jag ser det så bygger ju demokrati på de mänskliga rättigheterna 

så det är svårt att separera dem. Ska man förstå demokrati så måste man veta vilka de mänskliga 

rättigheterna är. Det går ju liksom hand i hand. Då blir det också som sagt väldigt konkret och 

man kan ta upp olika mänskliga rättigheter och diskutera, med exempel på länder där det brister. 

Här saknas just den här rättigheten. Då blir det lättare att tillslut förstå vad som krävs av ett 

demokratiskt land. Alla de här sakerna ska kanske vara uppfyllda. 

Uppgifter/projekt som eleverna får arbeta med kan sedan vara alltifrån fördjupande uppgifter 

där det fokuseras på enskilt land (med instabilitet och svag eller avsaknad av demokrati) till 

rollspel där parter i en konflikt representeras, varvid Genevekonventionen och liknande tas upp.  

4.3.2 Lärare 2 
 

Lärare 2 har undervisat i kurserna samhällskunskap A och B, det vill säga före 2011, sedan med 

samhällskunskap 1a1 och 2 sedan Lgy11 infördes. Kursen internationell ekonomi undervisas 

det också i (lärare 2 arbetar främst med elever på ekonomiprogrammen).  

Om hur undervisning om demokrati går till säger Lärare 2 detta: 

Jag har använt lite olika upplägg. Dels beroende på hur man sett på undervisningsformer på skolan. 

När jag började fanns uppfattningen att det skulle vara kreativt, eleverna skulle vara aktiva och 

jobba i olika projekt och teman ämnesövergripande. Jag hade fokus på fördjupningsuppgifter, 

undersöka demokratiformer, debatten kring demokrati och lyfta fram fördelar och nackdelar 

mellan olika former. 

Jag frågade då vad det kan vara för demokratiformer, och fick till svar: 

Från början ville jag få med direkt demokrati och representativ, blandformen och 

brukardemokrati, deltagande demokrati. Den sista var svår att få grepp om. Det var svårt att hitta 

bra källor, samtidigt som vi jobbade med källkritik. Till slut ströks den. Det gick inte att få fram 
material att jobba med. Brukardemokrati rörde vården, äldreboende med inflytande etc. Den som 

använder tjänsten får vara med och styra verksamheten. Exempel inom industri också, och 

elevdemokrati också. Tanken var ett alternativ ytterligare att bolla med. Det andra projektet är 

”Utopia”, skapandet av ett perfekt samhälle. Vilken form av demokrati skulle råda där? Det var 

en bakomliggande uppgift som de fått jobba med och då är demokrati ett inslag i det. I år gjorde 

jag ett prov istället. Skolan har tryckt mer på prov och fasta examinationsdatum så då har jag 

lämnat det gamla upplägget lite. Vi jobbar då både med boken och begrepp som rör demokrati. 

Kopplat till media, medias roll i samhället, mänskliga rättigheter, statsskick – ett ganska stort prov 

till slut.  

Sedan nämner Lärare 2 Freedom House index vilken de utgår ifrån i en fördjupningsuppgift där 

de tittar på länder och hur demokrati och mänskliga rättigheter fungerar. Där mänskliga 

rättigheter blir ett slags mått på demokrati. 

Gällande vilket läromedel som används så svaras kort och gott Arena 123. Som täcker in det 

mesta ”men inte är perfekt”, menar Lärare 2. 

Hur begreppet demokrati sedan definieras berättar Lärare 2 som följande: 

Jag ser väl att demokrati måste vara större än att bara gå och rösta. Det räcker inte med att det bara 

finns val, att man får välja sina politiska ledare. Det måste finnas en process runt valet. Att alla 
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röster kan höras. Man måste knyta an till de mänskliga rättigheterna också på nåt sätt. Att det finns 

yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet viket då möjliggör opinionsbildning, partibildning och 

debatt i samhället. Så på det sättet så ser ju jag starka politiska rättigheter åtminstone. Det som är 

grunden för ett välfungerande demokratiskt samhälle. Sen finns det ju definitioner som säger att 

alla mänskliga rättigheter måste vara uppfyllda för att det ska kallas demokrati. Det finns förstås 

argument för den linjen också. Det blir ju svårt att plocka ut vilka rättigheter ska man räkna med 

– vilka ska man inte räkna med? Då kan man förenklat säga att ja, då tar vi med allihop. Eller att 

man plockar ur de politiska rättigheterna. 

Sedan kommer vi in på vad som gör en demokrati ”demokratisk”. Lärare 2 redogör på detta 

sätt: 

Om man ska filosofera lite kring just fenomenet demokrati så kan man ju kritisera den 
representativa demokratin. Det är lätt att det blir dåligt valdeltagande, att man känner att man är 

med i den demokratiska processen … i vissa länder kanske det blir två stora partier som folk inte 

känner igen sig i och så. Det finns ju alla möjliga problem som man kan lyfta fram. [...] Om man 

skulle sammanfatta det på nåt sätt så skulle man kunna säga att det är känslan hos folk att vara 

delaktiga. Det kan ju vara en ren representativ demokrati men då folket känner sig lyssnade på. 

Att man kunnat vara med och delta på nåt sätt. Förtroende kan uppstå då politikerna är ute hos 

folk, att det finns ett band till politikerna, eller att man har en stark yttrandefrihet, att det finns 

debatt på nätet där olika sidor lyfts fram. Folk kan känna sig mer delaktiga då från olika bakgrund. 

Den definitionen. 

Om undervisningen gällande stater i gråzonen mellan demokrati och diktatur så diskuteras och 

problematiseras Freedom House demokratiindex. Lärare 2 nämner också ”hybridregim” som 

exempel på begrepp ur läromedlet, där länder mellan demokrati och diktatur kallas för något 

annat än just en demokrati, ett eget ”förtydligande” ges även: 

Själv brukar jag fråga om det är en stark eller en svag demokrati. Att det är en skala som kan 

förändras över tid. Det är viktigt att lyfta fram att det inte är något statiskt, att det förändras. 

Huruvida någon särskild filosof/forskare etc. tas upp i demokratiundervisningen så förekommer 

ingen specifik i samhällskunskapskurserna, däremot har John Stuart Mill och Karl Marx tagits 

upp i undervisningen om samhällsfilosofi i kursen filosofi, där lärare 2 också undervisat. 

Undantaget är möjligen korta citat av Churchill och Voltaire i samband med ideologi-avsnitt. 

På frågan om hur demokratiundervisningen förändrats sedan 2011 tar lärare 2 fasta på följande: 

”fake news” och medias ställning (debatt i USA:s nyhetsmedia samt Sverige om SVT/public 

service), misstroende mot politiker och mer protektionism i samband med dels nationalism och 

dels med Brexit och utvecklingen i USA med Trump, vilket påverkar valens utfall snarare än 

demokratin som sådan. I Sverige är det främst parlamentarismen med senare tiders svaga 

regeringar som tagits upp och bakgrunden till det.  

På sista frågan om hur man undervisar om mänskliga rättigheter blir slutordet: 

I år kopplades det specifikt till grundlagarna i Sverige och det blev diskussion kring starka och 

svaga (demokratiska) stater. Att grundlagarna ganska enkelt kan förändras. Och att demokratin 

infördes för drygt 100 år sedan, med riksdagsbeslut införde man systemet vi har idag. Men som 

sagt, tidigare så har jag knutit det till landsstudien. Och att de då fått undersöka och problematisera 
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olika länder, de här problem med dessa rättigheter. Varför då? Historia, religion, kultur, politisk 

stabilitet, statsskick. Mer analyserande frågor. Och jämföra stater med varandra. 

 

4.3.3 Lärare 3 
 

Lärare nummer tre har arbetat 2,5 år på gymnasiet (främst med ekonomielever) men har tidigare 

arbetat i grundskolan med SO. Denne lärare föredrar praktiskt arbete med demokrati, där 

diskussionen hålls levande och eleverna får skapa partier, komma överens om sakfrågor i grupp 

och sedan försöka vinna eget val. Med diskussioner så kan man beröra demokratins styrkor och 

svagheter, menar lärare 3. Upplägget tidigare har sett lite annorlunda ut: 

Tidigare har jag gjort… partier har vi gjort. Arbeten kopplade till mänskliga rättigheter och 

konflikter. Med mänskliga rättigheter i vissa regioner. Prata lite om hur man ska utveckla 
demokrati i de länderna. Så det ska bita lite grann. Med svensk demokrati så kommer alla tycka 

själva, ”det är bra” osv, det leder ingenvart. Utifrån samhällskunskapen så ska det skapas 

samhällsmedborgare, man har ett samhällsansvar. I alla fall här på skolan. 

Vad gäller läromedel så är det något lärare 3 aktivt undviker, med arbetet i källkritik som 

motivering:  

Jag undviker läromedel. Det är lite av en ståndpunkt som jag tagit. För att öva källkritik. Om man 

bara ger dem all fakta så får de inte öva på källkritiken. Alla har varsin dator så det är inget problem 

att söka. 

Sen brukar jag ha som grund att när man läser om organisationer då tar vi boken (Arena 123). EU 

och demokratin i EU då utgår vi från boken. Sen får vi jobba vidare, för de har inte dem 

förkunskaperna. När de pratar om demokrati generellt så vet de vad det innefattar och 

skyldigheter/rättigheter. Då behövs sen mer källkritik i stället, vrida till det på nåt annat. 

På frågan vad denna lärare lägger in i begreppet demokrati blir svaret att ” utifrån mig så blir 

det mycket kopplat till organisationsfrihet. Demokrati är ju ett sjukt komplext begrepp”. För 

eleverna lyfts Robert Dahls kriterier som exempel på något mer ”utopiskt”. 

Sammanfattningsvis menar lärare 3 slutligen att demokrati måste innebära att man kan göra 

påverkan och ha rättigheter som gör det möjligt.  

Vi kommer sedan in på följdfrågan om vad som gör en demokrati demokratisk. Här utvecklas 

tanken om vikten av att kunna göra reell påverkan: 

Det handlar väl om att man kan påverka, vilket inte behöver vara säkert bara för att rättigheterna 

finns. Säg vid ett enpartisystem så är det svårt att få fram något, du kanske får skapa ett parti, du 

får föra fram dina åsikter - men du kan inte gå emot det stora partiet. Så då kan allting finnas men 
det är svårt att liksom konkurrera bort dem som är störst på marknaden. Det kan också vara ett 

problem. Säg att vi tar Venezuela som exempel där finns ett stort parti som är etablerat och det 

blir svårt att konkurrera ut dem. Så även om möjligheten finns där så kan det vara svårt att få till 

påverkan. Det räcker inte med att få säga saker utan att åsikterna kan leda fram till något också. 
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När vi därefter kommer in på fenomenet med stater mellan demokrati och diktatur så tar lärare 

3 upp exempel med arbete i kursen internationell ekonomi. Ett problem som uppstår i övriga 

tidigare samhällskunskapskurser är att förkunskaper fattas, inte minst hos årskurs-ettor på 

gymnasiet, där fokus blir att kunna särskilja demokrati och diktatur begreppsligt först ordentligt. 

I internationell ekonomi kan detta utforskas mer, där de undersöker länders ekonomier (BNP 

per capita etc.) och styren, samband mellan styrelseskick och ekonomisk utveckling. Varför 

samarbetar vissa länder nära med Kina till exempel? Men bilden är för onyanserad för nya 

elever på gymnasiet, menar denna lärare. Inget särskilt begrepp används för dessa länder i 

gråzonen, men demokratiindex är ett verktyg som tillämpas även om det ”inte är ett perfekt 

mått”.  

Vad gäller forskare/filosofer/statsmän som tas upp i samband med demokratiundervisningen så 

är det just Dahl som nämns i förbifarten: 

Man hinner inte med så mycket mer. Utan jag brukar ha honom med för att nyansera lite grann 

och fråga - kan man ha en perfekt demokrati i ett stort land t ex? Funkar det i Sverige att alla ska 

vara med och ha ett effektivt deltagande? Nej, det gör det inte. Men det är inget mer större som 

jag tar upp. 

När vi berör eventuell förändring i demokratiundervisningen sedan 2011 så betonar lärare 3 

polariseringen i samhället, hur positioneringen blivit mer extrem och ”anti”. Det ställs större 

krav idag på samhällskunskapslärare att vara pålästa och kunna nyansera bilden för eleverna – 

också om åsikter om demokrati. När vi till sist når sista hur-frågan om undervisning om 

mänskliga rättigheter så ges denna bild: 

Jag kör demokratin först för sig (begreppen: direkt demokrati, representativ, olika typer och mått). 

Sen kopplar vi in saker som rättigheter, yttrandefrihet... Den kopplingen är lätt att göra. Demokrati 

sedan mänskliga rättigheter som man kommer inpå och därefter konflikter som hänger ihop. 

Bakvänt kan fungera också, att de börjar med mänskliga rättigheter som kopplas till konflikter och 

sedan demokrati och styrelseskick, hur det påverkar mänskliga rättigheter. Men det sitter ihop och 

är svårt att sära på. Om man helt särar på dem blir nog undervisningen rätt torr. De går mycket 

hand i hand och är svåra för eleverna att separera. 

 

4.3.4 Lärare 4 

 
Lärare fyra har 22 års erfarenhet av undervisning i samhällskunskap, på såväl gymnasiet som 

Komvux, och är nu pensionerad sedan september 2019. 

På den första frågan gällande hur demokratiundervisningen gått till så inleder denne lärare med 

”allas lika värde” samt hur demokrati och diktatur kan se ut – vad som utmärker dessa. 

Rättigheter och skyldigheter tas upp som ”gränser man måste hålla sig inom”. Det finns 



 
 

30 
 

premisser som måste gälla i ett demokratiskt samhälle, lag och ordning bland annat, liksom 

rösträtt, fortsätter lärare fyra. Att sedan vara delaktig och aktiv som medborgare, inte minst 

ungdom, är något som anses viktigt: 

Jag brukar alltid trycka på att, ja man säger ju att valet är vart fjärde år och vi är valboskap. Men 

man kan även skriva insändare, man kan kontakta politiker direkt och även använda nätet. Det 

finns många kanaler. Och sedan brukar jag alltid trycka på att man ska engagera sig politiskt, de 

skriker efter er – brukar jag säga till ungdomarna. Så genom att delta, oavsett i vad, så finns det 

chans att påverka.  

När vi sedan i intervjun behandlat demokratins nödvändiga ”tröghet” och alla olika 

remissförfaranden så ställs frågan om något läromedel använts? 

Jag har använt en del böcker men mer datorer de senaste tio åren. Ta reda på saker på nätet, vad 

säger riksdagspartierna från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna i de här frågorna? De 

[eleverna] fick gå in på egen hand och titta på partiprogrammen. […] Jag försöker hela tiden vara 

aktuell. Hade det hänt nåt stort så tog jag alltid upp det. Även opinionssiffror. Böckerna fungerade 

som själva ”skelettet” där vi gick igenom begrepp som regeringsformen, 

yttrandefrihetsgrundlagen, successionsordningen osv.  

Vid den mer fördjupande frågan om vad som gör en demokrati demokratisk svarar lärare fyra 

att det är ”yttrandefrihet som är nummer ett” samt ”att det inte är för stor skillnad mellan rik 

och fattig”. Här betonas rätten att yttra sig fritt utan att kränka någon beroende på kön, sexuell-

, religiös- eller politisk läggning. Fria val tas också upp som ett betydande exempel på vad som 

gör en demokrati demokratisk. Därefter kommer vi in på samhällskontraktet och vikten av att 

lagar tillämpas och upprätthålls, att samhället i demokratin är trygg och tilltron till systemet 

behålls. ”Jag tycker nästan att värderingar hör till också”, menar lärare fyra och tar upp exempel 

på rättvisa och jämlikhet mellan människor och avslutar frågan igen med faran med för stora 

klyftor.  

Väl framme vid frågeställningen om stater mellan demokrati och diktatur, hur den 

undervisningen går till så svarar lärare fyra att ”auktoritära regimer” tas upp. Ett exempel är då 

Ryssland, medan Kina tas upp som diktatur. I en auktoritär regim kan pressen vara begränsad 

och ”det är då inte demokratier enligt min definition”, menar denne lärare. Polen och Ungern 

tas upp där denna (auktoritära) utveckling gör sig påmind. Jag frågar då följaktligen om dessa 

två länder då är att betrakta som ”auktoritära regimer”? 

Jag tror det är för tidigt för att kalla dem för det. De här länderna är inne i nån slags transformation. 

Och jag kan inte fördöma dem. De har väl sina bevekelsegrunder, varför de agerar på visst sätt. 

Nu har ju de levt tidigare under diktatur och här kastas tärningen igen på motsatt sida. Men de 

kanske har sett vissa avigsidor med olika företeelser i de demokratiska länderna. Att de är rädda 

för det. […] 

Vid nästa fråga, om demokratiundervisningen förändrats något under drygt tio år sedan 2011 

och Lgy11 svaras att: 
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Nej, inte för mig. Jag har kört samma linje. Men man refererar ju till 9/11, islamism, terrorism och 

så. Att vi heller inte är en isolerad ö längre. Terrorhandlingarna har dominerat vad gäller det som 

är nytt, det har vi pratat mycket om. […] Man har kanske fått lov att omdefiniera det ”öppna och 

fria samhället” lite, att en ”låt-gå mentalitet” måste bort.  

Avslutningsvis ställs frågan om hur undervisningen om mänskliga rättigheter sett ut? Har det 

skiljts från demokratibegreppet? 

Det är svårt att särskilja. Det är ju invävt i det demokratiska. Det här har jag väl alltid tagit under 

rubriken demokrati. Det syns ju i spegelbilden mellan demokratiska och ickedemokratiska länder 

och då tar jag upp Kina som bra exempel. Där du har diktatur, utan mänskliga rättigheter – men 

extrem kapitalism. […] Och Indien som kallas ”världens största demokrati”, där hindunationalister 

styr, där Modi bygger en staty för flera miljarder även fast hemskt många av befolkningen svälter. 

Är det demokrati eller inte, fast folk får rösta? 

 

 

4.3.5 Resultattabell av intervjuerna och sammanfattande analys  
 

 

Slutsatser att dra av intervjuresultatet är att lärarna inte förmedlar en minimalistisk 

demokratiteori för eleverna. Samtliga av de tillfrågade förklarar demokrati som något mer 

substantiellt till innehållet än enbart fria val, man nämner ”allas lika värde” eller andra 

mänskliga rättigheter – framförallt politiska rättigheter i sina definitioner. Det är heller ingen 

av lärarna som separerar demokrati och mänskliga rättigheter i sin planering, man undervisar 

om detta i samma block eller gör uppgifter till eleverna där dessa begrepp går in i varandra. 

Lärarna själva uttrycker att det vore svårt att skilja på dessa i undervisningen då de är så 

sammanhängande.  

Det är bara en lärare som visar på fler demokratimodeller än de två klassiska (direkt och 

representativ demokrati). Därmed sker ingen direkt fördjupning i övriga former för demokrati, 

även om just direkt och representativ demokrati (eller blandform) kan ge uttryck för olika grad 

av deltagande. Direkt demokrati kan fungera som massdemokrati och representativ som såväl 

Tabell 2 Visar fler än två 
demokratimodeller 

Förklarar 
demokrati med 
hjälp utav 
Freedom 
House 
demokratiindex 

Separerar 
demokrati 
och 
mänskliga 
rättigheter i 
planeringen 

Problematiserar 
länder ”mellan 
demokrati och 
diktatur” 

Ger uttryck för att 
demokrati och 
mänskliga 
rättigheter kan 
förstås som direkt 
sammanhängande 

Förklarar 
demokrati 
som mer 
substantiellt 
till innehåll 
än enbart 
fria val  

Lärare 1  x  x x x 
Lärare 2 x x  x  x 
Lärare 3  x   x x 
Lärare 4    x x x 
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elitdemokrati som polyarki. Lärarnas utgångspunkt är dock dessa två former och med det 

svenska representativa systemet som jämförelse mot andra. Däremot används Freedom House 

demokratiindex av i princip alla lärare jag talat med. Användningen av detta analysverktyg 

stärker Dahls position som den teori man utgår ifrån. Polyarkisk demokrati och de 

rättigheter/institutioner som den kräver för demokrati blir måttstock. Detta är också vad som 

används för att problematisera länder ”mellan demokrati och diktatur” där ”hybridregimer” och 

”auktoritära regimer” samt ”svaga demokratier” tas upp för diskussion med eleverna utifrån 

vad för fri- och rättigheter som saknas.  

Sammanfattningsvis är det en maximalistisk liberal demokrati som lärarna tillsammans 

definierar. Den utgår från Dahls polyarkiska teori men bär med sig, eller utvecklas, med fler 

universella inslag från Goodharts Democracy as Human Rights.  

4.3.6 Metoddiskussion 
 

Bryman (2018, s. 467-468) redogör för hur en kvalitativ studie kan ses som tillförlitlig genom 

uppfyllandet av olika delkriterier i motsvarigheten till det som i kvantitativa studier kallas 

validitet och reliabilitet. Med triangulering av metoder, vilket jag gjort, kan studiens 

trovärdighet öka. Med flera datakällor som utgångspunkt för att undersöka sociala företeelser, 

eller som i detta fall hur demokrati förklaras i styrdokument, läromedel och från lärares utsagor 

så kan källorna tillsammans ge en ”större bild” än var och en ensamt studerad. Triangulering 

blir då, menar Bryman (a.a. s. 465) att likna vid intern validitet – att det finns överensstämmelse 

mellan ”observationer” och teoretiska idéer. En svårighet uppstår däremot i att göra studien 

överförbar, men genom att ge så kallade ”täta beskrivningar” av alla moment så ges en liten 

databas med vilken andra kan bedöma överförbarheten ifrån (överförbarhet här förstådd som 

extern validitet). Med utförlig genomgång av läroplan, läromedel och intervjufrågor/svar så kan 

andra göra en extern validitet – som då denna uppsats granskas innan publicering. Ytterligare 

ett kriterium hos Bryman är pålitlighet vilket blir att likställa med reliabilitet. Då handlar det 

om att studien kan bedömas efter vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade (a.a. s. 

468). Det förutsätts då att man är transparant genom studien och presenterar all data, vilket jag 

varit med endast forskningsetiska principer som begränsning men med studiens syfte som 

utgångspunkt i alla skeenden. 

 

. 
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5 Avslutande diskussion 
 

Denna tvärsnittsstudie av demokratibegreppet på gymnasiet sedan 2011 slår fast att det 

fortfarande är en liberal demokratisyn som presenteras och förs vidare. Även om Liljegren 

(2018) kom fram till att valdemokrati var norm, med teendeser till deltagardemokrati, så är det 

utan tvivel en mer maximalistisk demokratiteori som visat sig genom att studera läroplan, ett 

antal läromedel och slutligen tala med lärare i samhällskunskap. Att Johansson et al. (2011) 

fann övervägande deltagardemokratiska samhällskunskapslärare blir inget jag går i polemik 

mot, resultatet med respondenterna i denna studie är direkt överensstämmande drygt tio år 

senare. Bilden bekräftas här på nytt.  

Läroplanen Lgy11, som Nilsson (2018) klargjort bygger mycket på rättighetsterminologi och 

är den första hittills att ta med mänskliga rättigheter, visar på en väldigt liberal och 

maximalistisk demokratiteori i grunden. Det är den grund av värden som skolan ska vila på, en 

demokratisk kultur att socialiseras in i. På samma sätt som att det var svårt att riktigt skilja på 

demokrati och mänskliga rättigheter i läroplanen så var väldigt förekommande bland både 

läromedel och lärares planering att se demokrati och mänskliga rättigheter som något direkt 

sammanhängande. Klart är att Schumpeters elitdemokrati inte företräds alls. De medborgarideal 

i läroplanen som Wahlström (2016) lyfte fram syftade bland annat till deltagande och 

rättviseorientering, inget tyder på att elever ska vara mindre aktiva, som för att citera lärare fyra 

bara bli ”valboskap”. Efter genomförd utbildning i samhällskunskap så är det som Liljegren 

och Wahlström skriver, samt de lärare jag tillfrågat att eleverna ska kunna påverka i demokratin, 

vara mer aktiva än att bara gå till valurnan. Förhoppningen blir elever som inte nöjer sig med 

en minimalistisk elitdemokrati. 

Frågan är i stället graden av maximalism i den demokratiteori som presenteras. Som Långström 

& Virta (2016) förtydligade så är den demokrati som samhällskunskapen lär ut pluralistisk och 

liberal. Den blir alltså maximalistisk så till vida att den fyller ut begreppet med substans. För 

att förstå demokrati, och dikotomin demokrati-diktatur, så utgår undervisning till stor del från 

Dahls (2015) kriterier. Dahls representativa modell med tillhörande politiska rättigheter 

samman med ett starkt ”mänskliga rättigheter-patos” är vad som kristalliseras fram när studiens 

resultat vägts samman.  

Med en maximalistisk (liberal) demokratisyn som norm så blir utvecklingen i länder som Polen, 

Ungern, Venezuela eller Egypten, som lärare 1 nämnde, problematisk. När Mounk (2018) eller 

Wästberg & Lindvall (2017) talar om ”hot mot demokratin” och illiberala tendenser så kan det 
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få stöd i svensk undervisning, om demokrati är att förstå som mer än fria val och full av 

mänskliga rättigheter. Kommande läromedel kommer säkerligen problematisera detta mer, om 

utvecklingen står sig, och fler begrepp och/eller prefix före demokrati är att vänta. Begreppet 

demokrati är ju som Nationalencyklopedin (2019) beskrev ”i ständig förändring” och som 

lärarna entydigt beskrev: väldigt komplext. Samtliga demokratiteoretiker här presenterade 

fördjupar sina teorier med nationalekonomi, men har ändock en slags ”ren” definition. Elever 

som läser flera samhällskunskapskurser, där ibland internationell ekonomi, kan säkerligen få 

en bred bild av begreppet – men det kommer sannolikt ses genom Freedom House kriterier.  

Oavsett hur mycket samhällskunskap eleverna ändå läser så kommer de sannolikt möta en 

maximalistisk demokratisyn i gymnasieskolan. Bara mer eller mindre av den - som polyarki 

med mer massdemokrati och rättighetsanspråkliga inslag från DHR. Det står klart efter denna 

studie. Den visar sig i läroplanen, i läromedlen och i lärarnas undervisning. Det är svaret på hur 

demokratiundervisningen förändrats sedan 2011: till att ha blivit allt mer maximalistisk. Det 

rymmer även svaret på vad som gör en demokrati demokratisk - eller inte. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor som användes som grund presenteras här. Därtill ställdes olika följdfrågor 

beroende på svar och behovet av mer information.  

1. Hur undervisar du om demokrati? 

2. Vilket/vilka läromedel har du använt? (+ eventuellt eget material?) 

3. Vad ingår i begreppet demokrati anser du? 

4. Vad gör en demokrati ”demokratisk”? 

5. Hur undervisar du om stater som kan anses förekomma i gråzonen mellan demokrati 

och diktatur? 

6. Vilka politiska tänkare/filosofer/forskare/statsmän nämns, om några, vid undervisning 

om demokrati? 

7. Hur har demokratiundervisningen förändrats sedan 2011 (sedan läroplanen från 

2011)? 

8. Hur undervisar du om mänskliga rättigheter?  
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