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Abstract 
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demokrati och diktatur hos elever med utländsk bakgrund. 

Author: Johanna Hjelm. Supervisor: Staffan Nilsson. University: Södertörn University, spring 2010.  

 

I have in this study examined, through qualitative interviews, how adults with foreign background that 

are pupils in adult education in Sweden, understand the concepts democracy and dictatorship Their 

expressed understandings have been compared with their former life experiences as well as with the 

aim of the social studies to create a qualitative understanding of essential social concepts. My starting 

point is theories about the adult in leaning processes. It has been assumed that the adult interprets the 

world much through former life experiences. I have also relied on the idea that having a qualitative, 

more scientific, understanding of essential subjects is important for the adult as a member of society 

and participator in the on-going political debate. It should therefore be a central aim for educators in 

the social subjects within adult education to support a development of more qualified concept 

understandings among their pupils. In this study I have used the criterions of dr Roland Severin to 

define a qualified understanding of concepts. Such an understanding includes richness in meaning, 

structure, general description of cause and relation as well as the capacity to relate to different levels 

of abstraction. My conclusion is that the pupils in my study have very individual understandings of the 

concepts, especially the understandings of democracy. Their expressed understandings of dictatorship 

are in general less rich in meaning. I have found that their understandings are clearly influenced by 

former life experiences. In comparison to a qualitative understanding of concepts the pupils’ 

understandings both have strengths and weaknesses. The main strengths in their understandings lies in 

that they have structure and focus important meanings of the concepts. The pupils can also express 

their understandings in a concrete manner. The main weaknesses lay in that they lack sufficient 

meanings of the concepts to give them a exhaustive description. The pupils also tend to give more of 

concrete and less of general descriptions of the concepts. I have concluded that to support adult pupils 

in the development of more qualitative, and therefore more useful, social concepts educators should 

make use of the pupils’ collective experiences. By doing so more meanings of the essential concepts 

can be revealed and individual experiences can be connected to those of others to create generality in 

the pupils understandings.  

 

Key words: understanding of concepts, social studies, adult education, life experience, democracy, 

dictatorship, pupils with foreign background. / Nyckelord: begreppsförståelse, samhällskunskap, 

vuxenutbildning, livserfarenhet, demokrati, diktatur, elever med utländsk bakgrund. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Som lärare kan man tro att man har en klar bild av vad som ska förmedlas till eleverna. Man 

tänker på innehåll och metoder och försöker göra förutseende lektionsplaneringar. Ändå 

händer det inte så sällan att eleverna inte alls tillägnar sig det man förväntat sig. Detta blev för 

mig särskilt tydligt då jag hade min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom den 

kommunala vuxenutbildningen. Lärare inom grundskolan och gymnasiet har att göra med 

relativt homogena grupper av elever när det kommer till ålder och livserfarenheter. Inom 

vuxenutbildningen möter man dock elever som i många fall hunnit skaffa sig väsentliga och 

mycket individuella erfarenheter som vuxna (Borgström & Gougoulakis, s. 362). På den skola 

där jag hade min VFU hade dessutom nästan alla elever på olika sätt erfarenheter av flera 

kulturer och uppmärksammade därigenom olika aspekter av begrepp som vi diskuterade. Ofta 

bidrog det till ett ömsesidigt lärande som jag fann väldigt stimulerande. Diskrepansen i våra 

begreppsuppfattningar kunde dock också leda till tidsödande missförstånd och till att samtal i 

klassrummet kunde bli tungrodda. 
 

Att ha en kvalitativ förståelse av begrepp framställs i forskningen som ett väsentligt mål för 

de samhällsorienterade ämnena (Hyltegren & Lindqvist, s. 51). Hos mig väcktes en 

nyfikenhet inför hur man som lärare på ett mer systematiskt sätt kan skaffa sig en större insikt 

i vuxenelevers begreppsuppfattningar för att bättre kunna möta dem där de befinner sig. Ett 

försök till ökad insikt kommer att göras genom denna studie vari jag kommer att undersöka 

hur några vuxenelever förstår begreppen demokrati och diktatur. Demokrati anser jag vara ett 

av de mest centrala begreppen inom ämnet samhällskunskap. Det är dessutom ett begrepp 

som ska vägleda vuxenutbildningens verksamhet, vilket anges både i den kommunala 

vuxenutbildningens läroplaner och i statens riktlinjer till folkhögskolan (Lpf 94 & FIN, 2010). 

Elevernas uppfattningar av just demokratibegreppet bör därför vara av intresse för alla 

pedagoger som är i kontakt med dessa utbildningsformer. Genom att undersöka hur elever 

tänker kring begrepp och vad de bygger sina uppfattningar på kan dessutom lärare, som 

arbetar med utbildning i allmänhet och med vuxenelever och samhällsorienterade ämnen i 

synnerhet, skapa en större överensstämmelse mellan vad de på sina lektioner tänker att 

eleverna ska lära sig och vad eleverna faktiskt lär sig.   
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2 Teori och tidigare forskning 
 

Jag kommer här nedan att presentera några teoretiska utgångspunkter för min studie som 

berör lärande, den vuxna människan i lärprocesser samt begreppsförståelse inom 

samhällskunskap. Jag kommer även att redogöra för tidigare forskning som gjorts på området. 

Denna teoretiska bakgrund kommer senare att kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 
 

2.1 Den vuxna människan i lärande 
 

Synen på människors lärande har förändras mycket under det senaste århundradet. Lärarna 

och forskarna Gerd B Arfweson och Gerhard Arfwedson skriver om det tidiga 1900-talets 

behavouristiska inställning till lärande där forskarna såg det som att lärande kan styras utifrån. 

Genom att utsätta människor/elever för vissa former av stimuli kunde forskaren/läraren 

förvänta sig vissa typer av respons. Till exempel ansågs belöningar och bestraffningar vara ett 

lämpligt sätt att stimulera fram önskvärt beteende. Med tiden har de behaviouristiska 

tankegångarna fått allt svagare stöd bland forskarkåren och idag ser man oftare människor 

som aktivt konstruerande i lärandeprocessen. Människor tolkar, eller konstruerar, genom de 

tidigare kunskaper hon har nya intryck så att de blir meningsfulla för henne. Istället för att tala 

om inlärning anses det vara mer relevant att tala om lärande. Denna konstruktivistiska syn, 

som jag själv ansluter mig till, innebär att lärande ses som ett socialt fenomen som dock inte 

kan styras utifrån. Lärande sker om intryck från omgivningen bearbetas av individen så att det 

uppstår en kvalitativ skillnad i uppfattningen av världen (Arfwedson & Arfwedson, s. 32). Jag 

har också inspirerats av Laila Gustavsson som menar att lärande är att urskilja fler aspekter av 

ett fenomen, vilket hon gör med inspiration av fenomenologin. Hon skiljer på det lärarna tänkt 

att de ska lära ut; det intentionella lärandeobjektet, och vad eleverna faktiskt lärde sig. Ibland 

uppstår stor diskrepans mellan det intentionella lärandeobjektet och det eleverna lärde, 

beroende på att eleverna haft en annan förförståelse än lärarna och därför inte urskiljde de 

aspekter av stoffet som läraren trott att de skulle kunna urskilja (Gustavsson, s. 28).  

 

Då lärande enligt det konstruktionistiska synsättet alltid kan relateras till tid- och rumsliga 

aspekter innebär det att en människas kunskap är beroende av vilka sammanhang hon 

befunnit sig i. Denna uppfattning ligger nära den franske sociologen Pierre Bourdieus tankar 

om att varje människa kan ses som bärare av ett visst förhållningssätt, vad Bourdieu kallar 

habitus, som förenklat beror på vilka praktiker individen tidigare haft möjlighet att erfara 
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under livet. Han menar att varje barn föds in i ett sammanhang med vissa kulturella, sociala 

och ekonomiska objektiva strukturer och att det är den praktiska hanteringen av dessa som 

skapar ett särskilt förhållningssätt till världen (Grytz Olesen & Møller Pedersen, s. 152).  
 

Det var vuxenutbildningen som först började fokusera betydelsen av deltagarnas tidigare 

erfarenheter, vilket enligt pedagogen Henning Salling Olesen knappast är en tillfällighet. 

Vuxenlivet innebär att individen rör sig mellan olika livssammanhang, som arbetsliv, 

familjeliv och privatliv (Borgström & Gougoulakis, s. 336). Vuxenutbildaren Lena 

Wilhelmson, som också är medförfattare i antologin Vuxenantologin- en grundbok om vuxnas 

lärande, menar att det faktum att vuxna har ett större erfarenhetskapital än barn och 

ungdomar både kan vara en fördel och nackdel för nytt lärande. Det finns en väldokumenterad 

tendens att människor inordnar nya intryck i gamla tankemönster (Borgström & Gougoulakis, 

s. 372). Wilhelmson menar att målet för vuxenutbildningen är att förmå vuxna att ta sig 

igenom kognitiva konflikter. För att kunna lära måste eleven istället för att ignorera nya 

intryck eller omtolka dem så att de passar in i tankemönster som kan vara etablerade sedan 

flera år, förändra sitt tänkande så att det blir mer reflekterande. Det är nödvändigt för att den 

vuxne ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter som medborgare. Ett postmodernt 

samhälle med snabb förändringstakt innebär idag att den vuxna kan komma att genomleva 

stora samhällsförändringar under en och samma livstid. För att kunna vara delaktig i dessa 

krävs ett reflekterande förhållningssätt (Borgström & Gougoulakis, s. 359). Samtidigt som 

tidigare erfarenheter kan lura elever på villovägar så är erfarenheterna en stor resurs. 

Vuxenutbildningen har möjligheten att dra nytta av de skillnader som finns i elevernas 

erfarenheter för att skapa en kreativ lärprocess där individuella upplevelser kan kopplas till 

kollektiva erfarenheter och samhälleliga skeenden. Att synliggöra olika perspektiv och 

erfarenheter kan också ses som ett demokratiskt lärande grundat på idén att alla människors 

röster är viktiga. Genom att synliggöra elevernas erfarenheter kan också tidigare tystade 

personer och grupper ges en röst (Borgström & Gougoulakis, s. 404). 
 

2.2 Begreppsförståelsens betydelse i samhällskunskap 
 

Lärarna och forskarna Staffan Lindqvist och Gunnar Hyltegren menar att de 

samhällsorienterade ämnena alltmer kommit att bli problemlösande ämnen där fokus snarare 

är på att förstå och kunna argumentera än att lära sig innantill. För att nå fördjupad förståelse 

är elevernas uppfattning om begrepp centralt då de ser begrepp som kärnan i vårt tänkande 

(Hyltegren & Lindqvist, s. 51). Begrepp kan ses som språkliga konstruktioner som människan 
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skapat för att kunna förmedla sina upplevelser av världen. Severin skriver att människor först 

närmar sig abstrakta begrepp genom jämförelser av egna upplevelser från olika tider och rum 

(Severin, s. 188-189). I samhällskunskap finns det en mängd processbegrepp som 

kännetecknas av att de har en abstrakt karaktär, rör centrala mänskliga värden, är relativt 

oberoende av tid och rum och mer rör innehåll än form. Underordnade processbegreppen 

finns sakbegrepp som måste tolkas utifrån processbegreppen för att bli meningsfulla. 

Sakbegreppen ”parti” och ”grundlag” bör till exempel analyseras och förklaras med hjälp av 

processbegreppen demokrati, politik och makt. Samtidigt ger information om sakbegreppen 

en fördjupad förståelse av processbegreppen (Lindqvist & Hyltegren, s. 54). Författarna ser 

begreppsförståelse, särskilt om processbegreppen, som en nödvändighet för att eleverna ska 

kunna delta i den politiska diskussionen som samhällsmedborgare. De tror att begrepp inom 

samhällskunskap ofta dyker upp som rubriker i läroböcker, men sällan diskuteras i grunden i 

undervisningen. Ju mer koncentrerat ett begrepp som till exempel demokrati diskuteras ju mer 

fördjupas det dock för deltagarna i diskussionen och desto mer effektivt kan begreppet senare 

användas (Lindquist & Hyltegren, s. 51-52). Det bör även tilläggas att ett viktigt mål i 

samhällskunskap är att uppmärksamma de många värdekonflikter som präglar samhället. 

Eleverna bör få insikt om att olika perspektiv och värderingar kan kopplas till centrala 

samhälleliga begrepp. Utifrån kännedomen om den mångfald av värden som finns ska eleven 

också uppmuntras till egna ställningstaganden (Hyltegren och Lindqvist, s. 28). 
 

Roland Severin intresserar sig, liksom Lindquist & Hyltegren, för samhällsrelaterade begrepp. 

Han presenterar i sin avhandling ett sätt att karaktärisera en avancerad begreppsförståelse, 

vilket han menar är målet med samhällskunskapsundervisningen. I en sådan förståelse finns 

struktur genom att eleven kan se de överordnade begreppen som ett system av flera 

underordnade begrepp och idéer. Att kunna urskilja en del aspekter som mest betydelsefulla 

för förståelsen av begreppet är centralt för att skapa struktur.  Med orsak- och samband menas 

att elever förmår se samband mellan olika fenomen och uppfatta orsak och verkan i olika 

skeenden. I en kvalitativ begreppsförståelse kan eleverna redogöra för generella beskrivningar 

som kan förklara skeenden på olika nivåer och i olika sammanhang. Sådana beskrivningar 

befinner sig på en högre nivå än enfaktoriella beskrivningar som bara belyser ett fenomen ur 

ett perspektiv och ger enkla förklaringar av typen A leder till B. Generella beskrivningar 

befinner sig också på en högre nivå än flerfaktoriella beskrivningar som innebär att eleven 

förmår urskilja flera faktorer, men inte generaliserar denna kunskap. Slutligen talar Severin 

om allmängiltighet och konkretion och skriver att en fördjupad begreppsförståelse handlar om 



! &!

att kunna röra sig mellan lägre och högre nivåer på en abstraktionsstege. Att kunna redogöra 

för en vetenskapligt förankrad teoretisk uppfattning av ett begrepp är inte så mycket värt, 

menar han, om inte eleven samtidigt kan koppla den till de många konkreta praktiska 

företeelser som begreppet syftar till. Likadant menar han att egna upplevelser och 

vardagserfarenheter är betydelsefulla för begreppsförståelsen först när de sätts i ett mer 

allmängiltigt teoretiskt sammanhang (Severin, s. 175-192).  
 

2.3 Tidigare forskning  
 

Det har gjorts ett flertal studier kring begreppsförståelse i Sverige och utomlands. Flera av de 

senare svenska studierna rör matematik. Det finns ingen absolut enighet om vilka begrepp 

som ska betraktas som centrala inom samhällskunskap. Däremot är intresset för elevers 

begreppsförståelse i ämnet gammalt och det finns flera studier som undersökt barn och 

ungdomars förståelse för samhällskunskapen betydelsefulla begrepp. En större undersökning 

gjordes i Sverige 1987 då 227 grundskole- och gymnasieelever intervjuades om olika begrepp 

inom de så kallade SO-ämnena. Denna studie bekräftade, liksom flera tidigare, att 

grundskole- och gymnasieelevernas begreppsförståelse fördjupas med stigande ålder. Ett 

tydligt resultat av studien var också att det var ovanligt att elever uppvisade vad man 

klassificerade som mer avancerade begreppsförståelser (Serverin, s. 59). Det är i sig inte 

överraskande att personer som inte mött begrepp i ett mer vetenskapligt sammanhang har mer 

vardagliga begreppsuppfattningar. Genom att förstå hur eleverna uppfattar kan dock lärarna 

ge dem bättre stöd att utveckla sina uppfattningar mot alltmer avancerade nivåer. Det har 

bland annat visat sig att många elever har svårt att förstå abstrakta begrepp. Istället för att 

uppfatta generella fenomen, finns hos elever ofta en större betoning på betydelsen av enskilda 

aktörer och händelser frikopplade från sitt sammanhang. Det finns studier som visar att det är 

vanligare att elever använder enkla kausala samband än flerfaktorella eller generella 

förklaringar. Samtidigt betonar Severin att det finns andra studier som tvärtemot visar på att 

även unga barn kan ha en fördjupad förståelse av teoretiska resonemang och begrepp. Dessa 

studier har lyft fram att vad och hur elever uppfattar beror på i vilket sammanhang de möter 

begreppet. Även unga elever anses till exempel har förutsättningar för att resonera i termer av 

generalitet om generella förklaringar fokuseras i undervisningen, vilket dessa forskare 

misstänker att lärare inte alltid gör (Severin, s. 60-66).  
 

Severin har i sin avhandling från 2002, Dom vet vad dom talar om, undersökt uppfattningar 

av begreppen makt och samhällsförändring hos elever i grundskolans årskurs 9. Han 
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analyserar resultatet bland annat utifrån de kvalitativa kriterierna strukur, orsaks- och 

sambandstänkande, allmängiltighet och konkretion som tidigare redogjorts för. Styrkan i 

elevernas uppfattningar så som de framträder i intervjuerna är, enligt Severin, en förmåga till 

struktur, alltså att eleverna kan lyfta fram för begreppet relevanta idéer och antyda hur de 

förhåller sig till varandra. Han menar också att samtliga elever förmår att laborera med 

flerfaktorella och ett fåtal med mer generella beskrivningar av orsak och sammanhang. Det 

finns också en hög grad av konkretion i utsagorna som kopplar resonemangen till elevernas 

egna vardagserfarenheter, vilket inspirerat Severin till avhandlingens titel. Samtidigt 

understryker han att det är svårare att fastställa graden av allmängiltighet i utsagorna då det 

inte sällan är så att en mer allmän definition av begreppen ges indirekt. Tydligt i 

undersökningsresultatet är i alla fall att det är betydligt vanligare att eleven kan ge relevanta 

konkretioner av sin begreppsförståelse än att den kan ge en allmängiltig definition av 

begreppet (Severin, s. 185, 236-237). De forskningsresultat jag nu redogjort för bygger på 

undersökningar med barn och tonåringar. När det gäller vuxna elevers begreppsförståelse 

inom samhällskunskap finns mig veterligen inga tidigare studier gjorda.  
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3 Demokrati och diktatur  
 

Jag kommer i detta kapitel att presentera begreppen demokrati och diktatur ur ett 

samhällsteoretiskt perspektiv med särskilt fokus på olika innebörder av begreppen. Här ges 

även forskningsaktuella teorier om orsaker och samband när det gäller förekomsten av 

demokrati och diktatur i världen. Presentationen gör att läsaren lättare kommer att kunna följa 

min analys där elevernas uppfattning relateras till samhällsteorin. Jag kommer också att 

definiera demokrati och diktatur som intentionellt lärandeobjekt, alltså den förståelse av 

begreppen som jag uppfattar att vuxenutbildningen har för avsikt att förmedla till sina elever.  
 

3.1 Demokrati- ett samhällsteoretiskt perspektiv 
 

En av världens främsta demokratiforskare professor Robert A Dahl menar att det saknas en 

tydlig definition av demokrati. Ordet har blivit så utnött att det riskerar att förlora innebörd 

(Dahl, s. 13). Han skriver att idén om demokrati, med dess antika ursprungsbetydelse 

”folkstyre”, vilar på idén att människor inte ska utestängas från beslut som rör dem själva. 

Dahl poängterar att på grund av att det demokratiska idégodsets haft olika källor finns det 

dock idag en enorm variation av praktiker som associeras med begreppet. De senaste 

årtiondena har ordet dessutom ökat i popularitet och brukas av personer och grupper över hela 

världen för att skapa legitimitet åt politiska projekt (Dahl, s.11). Begreppet demokrati kan 

dock ha olika innebörder och alla försök att bedöma nivån av demokrati på en plats är 

beroende av vilken demokratisyn uttolkaren har (Thurén, s. 119). I det följande kommer jag 

att utgå ifrån den artikel om demokrati som professor Lennart Lundquist skrivit för 

Nationalencyklopedins räkning. Däri skriver han att ordet brukar användas med tre 

huvudbetydelser. För det första den ursprungliga betydelsen om folkstyre eller 

beslutsdemokrati. Här är det människors deltagande i beslutsprocesser som betonas. När det 

gäller politiska gemenskaper talar man framförallt om två beslutsdemokratiska alternativ, 

direkt eller indirekt demokrati. Den direkta demokratin med rötter i antiken går ut på att 

människor är direkt involverade i beslutsfattande. Den indirekta eller representativa formen av 

demokrati innebär att människor väljer representanter som i sin tur fattar beslut om det 

gemensamma. Som kriterier för den representativa demokratin brukar framföras att valen av 

representanter ska vara fria och rättvisa samt att rösträtten ska vara allmän och lika för alla 

medborgare. Mer direkta former av folkligt inflytande kan ske även i representativa 

demokratier genom folkomröstningar. Förespråkare för massdemokrati önskar dock att 
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människor i högre utsträckning är involverade i samhällsutvecklingen. Genom att delta i 

vardagliga demokratiska miljöer kan människor tillägna sig kunskaper som gör att de kan bli 

mer delaktiga i den storskaliga politiken. Den indirekta demokratin riskerar att göra 

människor passiviserade och maktlösa. De som förespråkar elitdemokrati ser tvärtom en 

fördel i att politiken lämnas till de som har tid att sätta sig in i den på heltid och kanske också 

är bäst lämpade att sköta den. Det uppfattas som sunt att människor inte känner sig tvingade 

att engagera sig i politiken då det tyder på att den representativa demokratin fungerar väl.  
 

En andra betydelse av demokrati är innehållsdemokrati, det vill säga demokrati som ett 

politiskt innehåll, en samling värderingar och handlingar. Utifrån olika ideologiska perspektiv 

finns det olika uppfattningar om vad den politiska demokratin bör innehålla. Den liberala 

demokratin är den vanligaste formen av demokrati idag på den statliga nivån. Den betonar 

främst beslutsprocesser men har också konstitutionalism, med ett grundlagstadgat skydd för 

individuella fri- och rättigheter och rättssäkerhet, som kännetecken. Här brukar, förutom fria 

och rättvisa val med allmän och lika rösträtt, framhållas organisationsfrihet, partikonkurrens, 

yttrandefrihet, tryckfrihet och tillgång till flera informationskällor. Den socialistiska 

demokratisynen å sin sida har traditionellt en betydligt starkare betoning av innehållsaspekter, 

där en utjämningspolitik för att motverka sociala skillnader ges hög prioritet. Man kan också 

tala om att man från en mer vänsterorienterad synvinkel betonar demokrati som 

gemenskapsdemokrati där det centrala är att få människor att sluta upp kring samhället som 

ett gemensamt projekt med särskild omsorg för utsatta grupper. Ur en mer liberalt orienterad 

synvinkel ser man dock snarare demokrati som individualismdemokrati där demokratins 

innebörd ligger i att människor ska garanteras frihet att förverkliga sina egna livsprojekt. En 

tredje övergripande betydelse som kan läggas i begreppet demokrati är enligt Lundquist 

demokrati som livsform. Med detta menas demokrati som ett sätt att leva och förhålla sig till 

omvärlden. Demokrati är då att människor kan leva i fredlig samexistens med förståelse, 

respekt och tillit till varandra. Feministisk demokratiteori har framhållit vikten av att män och 

kvinnor lever i jämställdhet på samhällets olika nivåer. Genom att peka på hur nära relationer 

konstituerar människors livsvillkor, något som tidigare uppfattats som privat och inte 

politiskt, har demokratiforskningen utmanats (NE, 2010).  
 

Demokrati är ett begrepp som ofta uppfattas ha positiva konnationer eftersom många ser det 

som självklart att människor ska ha inflytande över angelägenheter som rör dem själva. 

Samtidigt är demokratin ifrågasatt. Förutom antidemokrater som inte ser demokratin som ett 
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eftersträvansvärt värde, menar Dahl att det finns en grupp ”välvilliga kritiker”. De har en i 

grunden positiv inställning till demokrati, men menar att det finns många omständigheter som 

försvårar den praktiska tillämpningen av den. Dahl själv och många andra demokratiforskare 

är välvilliga kritiker. Dahl skriver nämligen att det inte finns något land, inte heller dem som 

är förment demokratiska som Sverige, som lever upp till det demokratiska idealet (Dahl, s. 

11). Demokrati bör inte ses som en etikett för något man har eller inte har. Det demokratiska 

idealet är kanske mer att likna vid Max Webers idealtyp, en tankefigur av renodlade idéer 

utan någon given motsvarighet i verkligheten. Thurén menar att istället för att fråga sig om 

huruvida ett land är demokratiskt eller inte, bör man fråga sig till vilken grad ett land kan 

anses vara demokratiskt. Demokrati blir då ett relativt begrepp och demokrati och diktatur två 

olika områden på en gradskala (Thurén, s. 123). 
 

Det finns flera förhållanden som kan uppfattas som utmaningar mot demokratin även på mer 

demokratiska platser i världen. Thurén talar till exempel om den tidigare nämnda kritiken mot 

det som kallats elitstyre. I det sammanhanget talas det även om så kallad dagordningsmakt 

och problemformuleringsmakt, vilket betyder att grupper som redan har en maktställning har 

större möjligheter att påverka riktningen för morgondagens politik än de som befinner sig i 

offentlighetens periferi. En annan inskränkning mot demokratin är att det i praktiken finns fler 

betydelsefulla källor till makt än folket.  En sådan är det privata näringslivet. Från ett 

vänsterorienterat perspektiv kan man se det som att människors livsvillkor avgörs av deras 

ställning i en kapitalistisk världsekonomi som lämnar små chanser åt deltagarna att själva 

påverka sin situation genom politiken. En annan inflytelserik maktsfär som Thurén pekar på 

är massmedia. Han menar att stora medieföretag idag inskränker på det demokratiska idealet 

om en differentierad politisk debatt där även mindre resursstarka personer och grupper kan 

komma till tals (Thurén, s. 126). En annan inskränkning som Dahl tar upp är att en fokusering 

på beslutsprocessen gjort att tillämpningen av demokratiskt fattade beslut har diskuterats 

mindre. Han menar dock att i tillämpningen finns en risk för tjänstemannastyre om inte 

processen bevakas. Slutligen menar även Dahl att vi nu står inför en betydande omvandling 

då många beslut flyttas från nationalstatens nivå till högre övernationella nivåer som EU. Det 

finns en risk att innebörden i ordet demokrati slätas över, men inuti begreppet finns alltid en 

pockande fråga som kräver ställningstaganden, menar Dahl. Den grundläggande frågan om 

vad folkstyre egentligen innebär bäddar för kontroverser om den väcks på allvar (Dahl, s. 14).  
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3.2 Diktatur- ett samhällsteoretiskt perspektiv 
 

Precis som med demokrati finns det inget vedertaget sätt att definiera diktatur. I det moderna 

samhället har ofta diktatur kort och gott framställts som demokratins motsats. Presenteras 

orden som ett motsatspar blir diktatur allt det som man för tillfället tänker sig att demokrati 

inte är. Lauri Karvonen, professor i statsvetenskap, menar att diktatur enkelt kan sägas vara 

ett statsskick av envälde där makten är begränsad till en person eller en grupp av personer. I 

denna betydelse har diktatur varit den vanligaste statsformen historiskt sett. Idén om 

människors olika värde har varit vägledande för hur samhällen organiserats. Begreppet 

diktatur föddes dock i det antika republikanska Rom där riket styrdes av en aristokratisk elit. 

Diktatur avsåg en tidsbegränsad period av inskränkt envälde, i regel som svar på yttre eller 

inre hot, då diktatorn främst intog rollen som krigsledare. Senare kom ordet att få sin moderna 

betydelse av oinskränkt och tidsmässigt obegränsat envälde (Karvonen, s. 15).  

 

I boken Diktatur- om ofrihetens politiska system utgår Karvonen, i linje med andra 

demokratiforskare, ifrån att demokrati och diktatur i empirin snarare är som olika punkter på 

en gradskala än ett motsatspar. Han menar att en vanligt förekommande missuppfattning är att 

diktatur är en stat som styrs av en person. I själva verket syftar begreppet diktatur på olika 

former av envälde. Typerna skiljer sig bland annat åt när det gäller historisk bakgrund, 

varaktighet, ideologi och konkret organisation. En viktig fråga att ställa är vem som styr 

staten. I den absoluta monarkin, som idag återfinns i främst Saudiarabien och Buthan, ligger 

makten i händerna på en styrande dynasti. En annan variant av diktatur är då en politisk grupp 

eller politiskt parti innehar makten, som i före detta Sovjetunionen. Mindre vanligt är att den 

politiska makten ligger hos en religiös grupp, men dagens Iran utgör ett levande exempel på 

denna form av diktatur. Militärdiktatur där militären tagit kontroll har under det senaste seklet 

varit vanligt i bland annat Latinamerika. I alla diktaturer kan det förekomma en mer eller 

mindre tydlig personfixering vid en eller några ledare. Karvonen menar att även om det ofta 

påpekas att enskilda ledare, så kallade diktatorer, är beroende av stöd från andra och i regel 

representerar en grupps intressen, så är det också så att makten tenderar att alltmer centreras 

hos enskilda nyckelpersoner i mer långvariga diktaturer (Karvonen, s. 20). Ett annat och 

vanligt sätt att dela in olika diktaturer är att definiera dem utifrån deras genomslagskraft. 

Skiljelinjen mellan enkel diktatur, auktoritär diktatur samt total diktatur kommer från 

statsvetaren Giovanni Satori. I den totalitära diktaturen är genomslagskraften som mest 

omfattande och kryper som närmast inpå människors vardagsliv (Karvonen, s. 25). 
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Frågan om vad det är som gör att diktatoriska regimer förekommer mer på en del platser i 

världen än andra är inte enkel att besvara. En uppfattning går ut på att övergången från 

jordbruksekonomi till industriell ekonomi skapar en social mobilitet och alltfler utbildade 

människor. Ökad utbildning anses i sin tur ge ökad politisk medvetenhet, tolerans och ett mer 

rationellt sätt att se på samhället. Denna moderniseringsteori har fått stöd av flera empiriska 

undersökningar, men Karvonen betonar att den inte är heltäckande. Komparativa studier av 

Europas politiska historia har bland annat visat att demokrati fått starkare fäste i stater som 

haft en historia av maktdelning mellan olika grupper. I stater där det funnits en tradition av 

stark statsmakt med omfattande kontroll över befolkningen i samband med statsbygget, har 

det varit svårare att genomföra demokratiska reformer. Statsvetaren Barrington Moore menar 

att lantlig godsadel alltid varit en av de mest antidemokratiska klasserna då fortlevandet av ett 

rättslöst lantbruksproletariat legat i deras ekonomiska intresse. Demokrati har därför enligt 

honom haft, och har fortfarande, svårare att slå rot i länder där denna klass haft eller har en 

stark ställning. Andra försök att förklara skillnaderna i förekomsten av diktatur har sedan flera 

sekel tillbaka gjorts med hjälp av geografi. Idén har till exempel varit att de asiatiska vida 

slätterna samt det nödvändiga behovet av stora bevattningssystem för att hantera jordbruket, 

skapat ett särskilt behov av uppifrånstyrda omfattande sociala gemenskaper (Karvonen, s. 51).   

 

En annan betydelsefull förklaring till förekomsten av diktatur är att stater befunnit sig i 

stormakters intressesfär och därigenom, under mer eller mindre uttalade former, påtvingats 

det diktatoriska statsskicket utifrån. Ett tydligt exempel på detta är de östeuropeiska stater 

som under efterkrigstiden sögs upp i Sovjetunionen. Ett annat är USA:s omdiskuterade 

intresse i latinamerikanska staters förehavanden. Stormakternas motiv har bland annat ansetts 

vara vinstintressen inom ramarna för ett världsomspännande ekonomiskt system och viljan att 

sätta sig i respekt gentemot andra stater (Karvonen, s. 58).  

 

Kulturella förklaringar till diktatur har väckt allt större intresse i forskningen på senare tid. 

Kultur brukar i detta sammanhang definieras som nedärvda trosföreställningar, värden och 

beteendenormer. Idéer om hur relationerna mellan individen och kollektivet, samt mellan 

olika individer, ska se ut anses spela roll. Det har till exempel hävdats att islam gynnar mer 

diktatoriskt styrda statsbildningar på grund av att det inom islam finns långtgående idéer om 

hur den politiska tillvaron ska styras som underkänner uppdelningen mellan en sekulär och en 

religiös sfär. Andra menar dock att det inte finns någon given motsättning mellan islam och 
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demokrati. De pekar på den heterogenitet som präglar muslimska stater och orsakerna till 

varför demokrati haft svag genomslagskraft i många muslimska länder anses ligga bortom 

religionen (Karvonen, s. 52-54).   
 

Det finns enligt Karvonen flera orsaker till att diktaturen som styrelseskick överlever. Man 

kan säga att diktatur är våldet och rädslans regim. Medborgarna vet att priset för att motarbeta 

statsmakten är högt, kanske det egna livet, och avstår i högre grad från protester. Statsvetaren 

Christian Göbel hävdar dock att diktaturen har svårt att överleva om det finns ett starkt och 

långvarigt inhemskt motstånd mot den. Många diktaturer anstränger sig därför på olika sätt 

för att vinna folkligt stöd. En vanlig strategi som diktaturen tillgriper är att måla upp hot inom 

eller utanför staten som framställs som så allvarliga att nationell uppslutning är nödvändig. På 

så sätt förvandlas regimkritiker också till landsförrädare. En annan strategi Göbel nämner är 

att demokrati framställs som ett utländskt påhitt och därmed något som inte är förenligt med 

den egna traditionen (Björck, 2010). Göbel menar att det också är möjligt att diktaturen 

tillgodoser folks basala behov eller att genom propaganda skapa en idealiserad bild av den 

egna förmågan. Docent Jan Troell menar att det inte längre är de ”nattsvarta diktaturerna”, 

utan flerpartidiktaturerna som är vanligast bland nutidens diktaturer. I dessa stater 

förekommer val mellan flera alternativ men genom fusk är det alltid samma parti som vinner 

(Björck, 2010). 

 

3.3 Demokrati och diktatur som intentionellt lärandeobjekt i studien 
 

Det som med Gustavssons terminologi kallas för det intentionella lärandeobjektet betyder, 

som jag redan nämnt, det som läraren vill att eleverna så småningom ska uppfatta. Det är 

målet för deras lärande om ett lärandeobjekt. Jag kommer i denna studie att utgå ifrån att en 

kvalitativ begreppsförståelse av demokrati och diktatur utgör det intentionella lärandeobjektet. 

Jag uppfattar nämligen att både demokrati och diktatur kan ses som mångdimensionella 

processbegrepp enligt den terminologi som jag visat att Hyltegren & Lindqvist använder. En 

kvalitativ begreppsförståelse av processbegrepp, så som demokrati och diktatur, väljer jag att 

definiera som rik på innebörder. Det innebär att man kan urskilja så många som möjligt av de 

innebörder som samhällsteoretiskt förknippas med begreppet. Jag väljer också att använda 

mig av Severins kvalitetskriterier struktur, generella och flerfaktorella beskrivningar av orsak 

och samband samt förekomsten av allmängiltighet och konkretion.  
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Det sammanhang vari lärandeobjektet ska fokuseras, i det här fallet vuxenutbildningen, har 

också betydelse. Genom att här beakta styrdokumenten för vuxenutbildningens lärmiljöer 

menar jag även att elevernas förståelse bör vila på en välvilligt kritisk inställning till 

demokrati. Demokrati är nämligen som tidigare nämnts ett begrepp som ska vägleda 

vuxenutbildningens verksamhet. Det anges både i läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) som gäller för den kommunala vuxenutbildningen och i statens riktlinjer till 

folkhögskolan. Den första meningen i Lpf 94 lyder ”det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund”. Att elever ska ha en respekt för demokratins principer, kunna arbeta med 

demokratiska arbetsformer samt vilja bidra till en fördjupad demokrati i samhällsliv och 

arbetsliv anges som strävansmål för verksamheten (Lpf 94, 2.2). På liknande sätt fastslås att 

ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag är att genom sin verksamhet ”bidra till att stärka och 

utveckla demokratin” samt att skapa ett ”engagemang för att delta i samhällsutvecklingen” 

(FIN, 2010).  

 

Vuxenutbildningens mål, såsom jag uppfattar styrdokumenten i sin helhet, är att eleverna ska 

stödja den demokratiska principen om människors lika värde och rätt till inflytande. Samtidigt 

ska de uppmuntras att aktivt delta i politiska processer för att säkerställa demokratins vitalitet 

i samhället. Passivitet och brist på kritik anses försvaga demokratin. Jag vill därför använda 

Dahls begrepp ”välvilligt kritisk” som betäckning för den attityd en människa som ska ”delta i 

att fördjupad demokrati i samhällslivet” och ”engagerat delta i samhällsutvecklingen” bör ha.  

 

4 Studiens syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur vuxenelever med utländsk bakgrund 

uppfattar de för ämnet samhällskunskap centrala begreppen demokrati och diktatur. Jag 

intresserar mig särskilt för hur uppfattningarna hänger samman med deras tidigare 

erfarenheter samt hur deras uppfattningar förhåller sig till det intentionella lärandeobjektet. 

Jag konkretiserar mitt syfte med följande frågeställningar: 
 

Vilken uppfattning har eleverna av begreppen demokrati och diktatur?  
 
Hur förhåller sig elevernas uppfattningar till det intentionella lärandeobjektet?  

 
Hur kan elevernas tidigare livserfarenheter relateras till deras uppfattningar? 
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5 Metod och material  
 

 

5.1 Den kvalitativa intervjun i min studie 
 

Då min avsikt med studien varit att försöka förstå hur eleverna uppfattar begrepp fann jag den 

kvalitativa intervjun som en lämplig metod. Den kvalitativa intervjun väljs bland andra 

metoder utifrån en önskan om att få en djupare förståelse för en persons meningsskapande 

beskrivningar av den värld hon lever i (Kvale, s. 35). I mitt fall är det intervjupersonernas 

meningsfulla beskrivningar av begrepp och hur deras erfarenheter förhåller sig till dessa 

uppfattningar som jag varit ute efter. De kvalitativa metoderna bygger, till skillnad mot den 

positivistiska ansatsen, på en föreställning om att det inte finns någon objektiv sanning om 

den sociala världen; ”människans forskning om sig själv kan inte objektifieras på samma sätt 

som forskning om naturen” (Stensmo, s. 15). Jag menar liksom Kvale att intervjun är att 

betrakta som ett möte mellan två seenden, genom engelskans interview blir detta tydligt, där 

båda personers tolkningar av situationen spelar in. Det gör också att det resultat jag kommer 

att presentera bygger på min teoriförankrade tolkning av det som sagts under intervjun 

(Kvale, s. 21). Det ligger i tolkningens natur att man alltid kan föreställa sig alternativa 

tolkningar, vilket får en del kritiker att känna skepsis mot metoden. Då man som kvalitativ 

forskare inte är ute efter att ge universella förklaringar av världen, utan just att tolka och 

försöka förstå människans meningsskapande verksamheter, är detta dock inte att betrakta som 

ett problem. Det krävs dock att metoden används på rätt sätt så att tolkningarna har 

reliabilitet, det vill säga att andra uppfattar ens resultat som tillförlitliga. Detta uppnås genom 

att man följer uppsatta kriterier för metoden. Kvale väljer att kalla de kriterier han använder 

för objektivitetskriterier. I den kvalitativa intervjun innebär objektiviteten att det ska finnas en 

enighet mellan uttolkarna i en diskurs (till exempel intervjuaren och intervjupersonen), att den 

intervjuade presenteras i sitt sammanhang, att sätten för hur intervjun genomförts och tolkats 

presenteras samt att det som kommer fram ur intervjun inte förvanskas (Kvale, s. 66). 
 

I denna studie har jag strävat efter att uppfylla Kvales objektivitetskriterier. Jag har under 

intervjuerna varit angelägen om att sammanfatta vad jag tolkat att eleverna sagt och gett dem 

möjlighet att bekräfta eller avvisa mina tolkningar. På så sätt uppfattar jag att vi funnit en 

gemensam tolkning om meningen i det som förmedlats. I efterhand har jag tolkat intervju-

materialet utifrån mina teoretiska utgångspunkter med stöd av min handledare. Jag har under 

intervjuerna ställt frågor om intervjupersonernas bakgrund och nuvarande livssituation för att 
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i resultatredovisningen kunna presentera dem i sitt sammanhang. Jag kan dock tycka att det är 

beklagligt att studiens begränsade omfång inte möjliggjort en djupare undersökning och 

presentation av elevernas tidigare livshistoria, vilket skulle gett studien ännu mer substans. 

Jag kommer härunder att presentera hur intervjuerna genomförts och redovisats för att svara 

mot Kvales tredje och fjärde objektivitetskriterium. Jag kan även gå i god för att jag inte 

svikit det femte kriteriet; att inte förvanska något av det som framkommit under intervjuerna. 
 

5.2 Genomförande och analys av intervjuer 

 

För att få kontakt med elever att intervjua för studien hörde jag av mig till en skola inom 

kommunal vuxenutbildning samt två folkhögskolor i Stockholmsområdet. Då jag var 

intresserad av att intervjua vuxenelever med utländsk bakgrund valdes skolorna utifrån att de 

låg i mångkulturella områden. Samtliga skolor ger kurser på motsvarande grundskole- och 

gymnasienivå som kan ge behörighet för högskolestudier. Folkhögskolorna erbjuder dessutom 

olika former av preparandkurser, bland annat en kvinnokurs respektive en kurs som särskilt 

riktar sig mot invandrare. Jag fick möjlighet att etablera en lärarkontakt på de tre skolorna och 

fick tillåtelse att följa undervisningen på respektive skola under några dagar. Detta ville jag 

gärna göra dels för att skapa mig en förståelse av de skolsammanhang eleverna befinner sig i 

och dels för att eleverna också skulle få möjlighet att bekanta sig med mig, innan de tog 

ställning till om de ville medverka i studien. Det urval jag tillämpat har varit självselektion, 

vilket inneburit att jag presenterade min uppsatsidé inför eleverna och att de som var 

intresserade av att delta fick möjlighet att anmäla sig till mig (Esaiasson et al, s. 287). Totalt 

var det tretton personer som anmälde intresse att delta. Fyra av dem lämnade senare återbud 

och intervjuer genomfördes med resterande nio personer. Dessa intervjuer bidrog samtliga till 

en första allmän förståelse för de frågeställningar jag valt att studera, vilken varit värdefull när 

jag senare gjort en djupare analys av ett mindre antal av intervjuerna.  
 

Intervjuerna bandades och i efterhand har jag gjort vad Kvale kallar för en 

meningskoncentrerad transkribering utav sex av intervjuerna till skriftlig form. Dessa sex 

valde jag ut då jag ansåg att tiden inte skulle räcka till för att analysera samtiga och jag 

uppfattade att dessa sex representerade störst spridning i uppfattningar. Den 

meningskoncentrerade transkribering jag gjort har tagit fasta på meningen i det 

intervjupersonerna sagt, snarare än att direktöversätta deras tal ord för ord (Kvale, s. 162). Jag 

har dock i efterhand återkommit till inspelningarna för att direkt återge vissa utsagor jag 

funnit belysande och velat ha med i redovisningen. Tillsammans utgjorde de sex 
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översättningarna ett material på cirka 35 sidor text. Efter att jag påbörjat analysarbetet 

bestämde jag mig för att i studien enbart använda fyra av intervjuerna. Detta beslut togs då jag 

ansåg att de fyra intervjuerna som valdes var tillräckliga för att visa på den bredd i olika 

uppfattningar som fanns i materialet och för att en djupare analys skulle kunna göras inom 

ramarna för denna studie. I uppsatsen kallas de utvalda intervjupersonerna för Ahmed, 

Emilio, Lamis och Melek. I urvalet fokuserade jag alltså på spridning i uppfattningar och tog 

mindre hänsyn till spridning i skoltillhörighet, ålder och geografisk bakgrund. Det gör bland 

annat att samtliga elever som presenteras i studien läser på folkhögskola. 
 

Upplägget för intervjuernas genomförande skiljde sig lite åt mellan skolorna. På två skolor låg 

intervjuerna utanför skoltid och på en skola utförde jag på lärarens initiativ intervjuerna under 

skoltid, där eleverna gavs dispens att gå från den ordinarie undervisningen. Eleverna 

intervjuades enskilt, förutom Ahmed och en klasskamrat till honom som valde att intervjuas i 

varandras närvaro. De uttryckte att detta gjorde dem mer bekväma och jag gjorde därför 

bedömningen att det inte utgjorde ett problem för studien. Jag bad samtliga att välja en plats 

på sin skola där de kände sig trygga och där vi kunde få sitta ostörda. Ahmed och Melek valde 

att sitta i avskilda rum. Lamis och Emilio valde att bli intervjuade i ett avskilt hörn i ett 

skolbibliotek. Innan intervjun påbörjades informerades eleven igen om intervjuns syfte. De 

informerades också om att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun om de inte längre 

skulle vilja delta. Varje intervju tog cirka 45-60 minuter. Som intervjuare har jag, enligt 

Kvales rekommendationer, sett till att vara uppmärksam på min egen påverkan på 

intervjupersonen under samtalets gång (Kvale, s. 21). Det har varit viktigt för mig att försöka 

skapa en avspänd stämning där intervjupersonen blivit lyssnad till och tagen på allvar. 
 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att forskaren går ut med på förhand bestämda 

intresseområden som den vill undersöka, utan att för den skull helt styras av förberedda frågor 

som i den strukturerade intervjun. En lyckad intervju förutsätter enligt Kvale en insikt om hur 

intervjuerna ska genomföras så att dess mening kan analyseras på ett givande sätt. Redan 

innan intervjun påbörjas ska forskaren alltså veta ungefär hur materialet senare ska 

analyseras. Det innebär att frågorna måste vara genomarbetade för att intervjun ska kunna få 

validitet, alltså att man genom dem verkligen kan undersöka vad man har för avsikt att 

undersöka (Kvale, s. 207). Jag skaffade mig först en bild av vilka teoretiska utgångspunkter 

och frågeställningar jag ville arbeta med och konstruerade därefter min frågeguide efter dessa. 

Att intervjuerna var halv-strukturerade innebar att jag såg till att ta upp de frågeställningar 
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som jag förberett, men att jag samtidigt var lyhörd för var intervjupersonen befann sig i sitt 

berättande och parerade med följdfrågor samt tog upp mina förberedda frågor i den ordning 

som passade för varje enskild intervju. Frågeguiden finns för läsarens kännedom som bilaga. 
 

Genom den kvalitativa intervjun försöker forskaren komma åt ett tankeinnehåll, att göra detta 

fullt ut är naturligtvis inte möjligt (Severin, s. 83). Det har funnits dessutom funnits en 

beaktansvärd problematik i min studie som läsaren bör vara medveten om. Då eleverna som 

intervjuats talar svenska som sitt andraspråk och jag bedömt att alla har ett mer eller mindre 

begränsat ordförråd på svenska, är det möjligt att eleverna inte fullt ut förmår uttrycka sina 

uppfattningar på det svenska språket. Detta är något som jag försökte bemöta under 

intervjuerna genom att jag gav eleverna mycket betänketid, uppmuntrade dem att slå upp ord 

de inte kunde uttrycka i lexikon eller skriva ner dem så att vi efter intervjun hade möjlighet att 

hitta en svensk översättning. Det överbrygger dock inte helt det faktum att jag troligen hade 

kommit närmare elevernas uppfattningar om vi hade haft möjlighet att kommunicera på 

elevens modersmål. Då personerna uppmärksammas i min studie genom att de är elever inom 

svensk vuxenutbildning, är det dock givetvis betydelsefullt att undersöka deras uppfattningar 

så som de förmår uttrycka dem på svenska. Det är dock viktigt att läsaren bär med sig att det 

är just detta som undersöks i studien. För att ge läsaren en inblick i elevernas språkliga nivå 

har jag valt att inte korrigera språket i de citerade utsagorna. Detta har jag valt då jag anser att 

det är av stor betydelse att läsaren kan bedöma min studie och de slutsatser jag dragit med 

viss insikt om den språkliga nivå som eleverna befinner sig på.   
 

Varje utsaga som eleven gör är en del av ett samtal som det är omöjligt för läsaren att helt få 

inblick i. Mycket av människans kommunikation sker icke-verbalt. Vårt tonfall bidrar också 

till det budskap vi förmedlar. Detta är aspekter som ofta försvinner då forskaren ska 

”översätta” intervjun till en skriftlig rapport (Kvale, s. 156). Ett sätt varpå jag försökt komma 

förbi detta är att jag i de citerade utsagorna markerat skratt genom markören [skratt], suckar 

med [suck], pauser med [paus] samt att tydliga betoningar av ord har kursiverats. Jag har 

också valt att tolka elevernas utsagor med beskrivningarna ”grundad/medveten uppfattning” 

samt ”svag uppfattning”. Denna tolkning har gjorts i huvudsak på basis av vad eleverna 

uttryckt. En uppfattning är grundad om eleven återkommer till en viss argumentation ofta. 

Uppfattningen har jag dock tolkat som svag om den impliceras eller tycks ”plockas ihop” till 

synes oreflekterat under samtalets gång. Även hur eleven kommunicerat sin uppfattning, med 

bestämt eller frågande, osäkert uttryck, har vägts in i bedömningen. Genomgående kommer 
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jag i kapitel 6, där elevernas uppfattningar redovisas, referera till elevernas utsagor på ett sätt 

som ligger så nära som möjligt elevernas egna ordval och uttryckssätt. Allt som eleverna tog 

upp under intervjuerna kommer att presenteras för läsaren, om än i en sammanfattande form.  
 

5.3 Etiska överväganden 
 

Eleverna uppmanades att välja ett annat namn än deras eget för redovisningen av materialet, 

vilka jag genomgående använt mig av. Detta har jag uppfattat som eftersträvansvärt då 

eleverna, även om de kan kontrollera vad de själva väljer att berätta under intervjun, inte kan 

förutse helt hur deras berättelser kommer att analyseras eller spridas. Att upprätta mer total 

anonymitet, så att all information som skulle kunna ge ledtrådar om elevernas identitet 

utesluts, har inte ansetts nödvändigt i denna studie. Intervjuerna har tvärtom syftat till att 

kartlägga hur deras tidigare individuella bakgrunder förhåller sig till deras uppfattningar. Att 

sätta in eleverna i ett sammanhang har jag även ansett vara ett viktigt objektivitetskriterium att 

leva upp till. Detta har eleverna informerats om innan de gjorde intresseanmälan för att delta.  
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6 Elevernas uppfattningar 
 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa innehållet i elevernas uppfattningar och särskilt lyfta 

fram vilka ämnesteoretiskt relaterade innebörder de fokuserar i sina utsagor. 
 

6.1 Lamis 
 

Lamis är 33 år och elev på en introduktionskurs för invandrare. Hon kommer från en 

palestinsk familj som flytt till Syrien där Lamis växte upp i huvudstaden Damaskus. Familjen 

bestod av föräldrar och nio syskon. Lamis pappa var universitetsutbildad lärare. Hennes 

mamma var hemmafru. Barnen i familjen fick studera vidare om de ville, vilket Lamis också 

gjorde. Efter tolv år i motsvarande grundskolan och en tvåårig yrkesskola för att bli lärare 

arbetade hon några år på en skola med barn i tioårsåldern. Lamis tyckte om arbetet och kände 

att hon lärde sig mycket av det. Under tiden bodde hon hemma hos föräldrarna tills det att hon 

gifte sig. Hennes man var en bekant till familjen som vuxit upp i Sverige. För nio år sedan 

flyttade Lamis tillsammans med sin make till Sverige. Idag lever de med sina fyra barn i en 

förort i sydvästra Stockholm. Under den första tiden i Sverige gick Lamis på SFI (svenska för 

invandrare) under några månader tills det att hon blev gravid. De senaste åren har barnen tagit 

mycket av hennes tid, men nu studerar hon igen. Hon läser på folkhögskola för att hon vill 

lära sig flytande svenska. I framtiden vill hon arbeta inom förskola eller skola, liksom hon 

gjorde i Syrien.  
 

Lamis förmedlar att orden demokrati och diktatur är samma på svenska och arabiska. 

Demokrati uppfattar hon som ett positivt ord och att hon skulle önska att det vore demokrati i 

hela världen. Hon själv, vars familj kommer från Palestina men tvingats fly till Syrien på 

grund av oroligheterna där, skulle önska att Palestina blev ett eget demokratiskt land. Hon 

förklarar för mig att hon uppfattar att demokrati betyder att alla människor är lika och att det 

finns rättvisa. Hon menar att alla länder måste ha demokrati, för att då kan människor leva i 

fred utan problem. Demokrati innebär också att människor kan säga vad de vill, tycker hon. 

Hon uttrycker också att det måste finnas en demokratisk ledare i landet för att det ska fungera. 

Jag konstaterar att Lamis uppfattning om demokrati så som den inledningsvis framträder 

lyfter fram innebörderna alla människors lika värde, rättvisa, yttrandefrihet och demokrati 

som livsform, det vill säga att ”människor kan leva i fred utan problem”. Att hon ser 

demokrati som avhängigt en demokratisk ledare kan tolkas som att hon främst kopplar 

demokrati till statsskick. Det kan också ses som att hon ger stöd för en elitdemokratiskt 
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inriktad uppfattning om att det behövs en politisk elit för att få en välfungerande demokrati. 

Lamis berättar att hon uppfattar att diktatur betyder att det bara är en ledare som bestämmer 

och alla andra måste göra som han eller hon vill. Folket blir som dockor som bara följer efter 

av rädsla för ledaren. Hon menar att ledaren är stark, men folket svagt och hon ger Irak under 

Saddam Hussein är ett exempel på en diktatur. Hon menar att folk lyssnade på honom för att 

de var rädda att annars bli dödade. Hon föreställer sig att i en diktatur tänker diktatorn att 

befolkningen är dumma och att de inte ska vara med och bestämma. Jag tolkar att hon i 

uppfattningen av diktatur betonar innebörden rädslans regim. Genom att hon antyder att det är 

odemokratiskt att befolkningen inte är med och bestämmer tolkar jag nu att hennes 

demokratisyn också innefattar demokratins beslutsaspekter. 
 

Lamis pappa var lite engagerad i ett parti under hennes barndom och i familjen diskuterade de 

ibland politik. Hennes pappa var positivt inställd till demokrati och hon upplevde att hon fick 

en fri uppfostran. Jag konstaterar här att uppfattningen av demokrati som livsform 

återkommer då hon implicit gör kopplingen mellan demokrati och förhållningssätt mellan 

föräldrar och barn. Då föräldrarna var troende muslimer var det också islam som bestämde 

reglerna för vad man fick göra som barn i familjen. Som liten hade hon svårt att förstå varför 

hon inte kunde göra vissa saker på grund av religionen. När hon blev äldre insåg hon vikten 

av att följa islam. Hennes pappa brukade säga till henne att hon fick göra vad hon ville bara 

hon följde Koranen. Även om hon är positivt inställd till demokrati, är hon också tydlig med 

att det bör finnas vissa gränser för den: 
 

Men inte på alla sätt, det måste man också, inte alltid det blir demokrati, måste man till exempel, vi muslim 
religion, där finns tradition också måste man lite, jag vet inte… 
 
I: Du tänkte att det här med religion och demokrati kanske det, det krockar lite ibland kanske? 
 
Ja, precis. Ja. 

 

Hon berättar att hon ser demokratin i Sverige som speciell, då religion inte har något stort 

inflytande i landet. I muslimska länder har religionen större inflytande och det finns religiösa 

lagar att följa. Ett exempel är att kvinnor måste bära sjal. Om hon fick bestämma så skulle 

hon vilja leva i ett land där det inte var total demokrati, utan där lagstiftningen följde islam. 
 

I:  Okej, men om det är demokrati och man får säga vad man vill, om det då blir så att folket säger att nej, vi 
vill inte att islam ska styra så mycket, vi vill bestämma andra lagar. Vad gör man då? 
 
… Hm. Kanske han [en medborgare] bestämmer själv, han får prata, han pratar och han sa vad han tänker. 
Han prata, men det finns lag, måste man svara också nej det finns lag från Koran. Han sa vad han vill, men 
jag måste svara jo, du fick demokrati, du sa vad du vill, men nej, du får inte. 
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Jag tolkar det som att i samtalet om sekulärt kontra religiöst inflytande över samhället blir 

Lamis demokratisyn plötsligt förtydligad. Demokrati handlar inte främst om inflytande över 

gemensamma beslut och lagstiftning, då detta tillhör religionens domäner, utan om 

möjligheten att fritt få uttrycka sina politiska åsikter. Lamis uttrycker senare att. När hon blir 

ombedd att beskriva hur denna balansgång ska se ut, säger hon att islam bör styra till cirka 

80%. På frågan hur det skulle fungera i länder där det lever människor med många olika 

religiösa tillhörigheter säger hon, efter en stund funderande, att hon skulle vilja att de lyssnar 

på varandra och respekterar varandras åsikter. Hon tror att de tillsammans skulle kunna 

komma överens om en lag som skulle gälla för alla. Det vore inte så svårt, menar hon, då det 

finns många likheter mellan till exempel kristendom och islam. Jag tolkar hennes utsagor som 

att hon har en välgrundad uppfattning om att ett för henne eftersträvansvärt värde är att 

religionen, främst islam, är vägledande för samhällelig lagstiftning. Jag tolkar det också som 

att hon har en svag uppfattning av att demokrati och religion kan komma i konflikt med 

varandra; ”inte alltid det blir demokrati”.  
 

Samtidigt som hon vill att religionen ska ha stort inflytande säger hon senare, på frågan om 

demokrati ser olika ut på olika platser i världen, att det också är bra som det är i Sverige där 

det är politiker och inte religionen som bestämmer. Hon menar att Sverige är ett demokratiskt 

land där människor kan leva ett fint liv. Jag ser i den uttryckta uppfattningen om demokratin i 

Sverige en motsägelsefullhet jämfört med den tidigare uttrycka önskningen att religion bör 

vägleda en stats lagstiftning. En möjlig tolkning är att hon uppfattar det som att den rimliga 

innebörden av demokrati är olika på olika platser beroende på kulturell kontext.  
 

Hon tror att alla i Sverige tycker att det är bra med demokrati:  
 

Här i Sverige finns demokrati. Till exempel dem accepterar vi, de accepterar mycket vi, ja, med oss dem är 
jättesnälla mot oss. 
 

 
Här tolkar jag det som att hon ger uttryck för en demokratisyn som utgår ifrån att demokrati 

är något som återfinns i den empiriska verkligheten. Demokrati kan finnas eller inte finnas i 

ett land. Jag tolkar att i uppfattningen av Sverige som ett demokratiskt land är det framförallt 

betydelsen demokrati som livsform med särskild betoning på acceptans inför invandrade, som 

uppges som kriterium för bedömningen. Hon säger att uppväxtlandet Syrien också är en 

demokrati, men att den ser annorlunda ut än demokratin i Sverige. På följdfrågan om vad som 

är annorlunda säger hon att skolan i Syrien är ett exempel på att det finns både demokrati och 
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diktatur i landet. Hon menar att det är svårt för eleverna att uttrycka sig fritt, de måste sitta 

tysta och lyssna på läraren. Det finns också ett annat problem i Syrien, som hon för på tal, 

nämligen att det ofta kommer anklagelser om fusk när det varit val. Det finns bara ett parti 

och därför menar hon att valen endast handlar om vem som ska bli president. Den nuvarande 

presidenten är son till en tidigare president. Hon tycker inte att presidenterna ska vara som 

kungar som låter sin post gå i arv och därför tycker hon det är fel att det är en släkting till den 

förra presidenten som nu styr. Hon skulle önska att man kunde rösta på andra som inte tillhör 

samma familj. Hon pekar på att det finns andra länder med president, som USA, där 

kandidaterna kommer från olika bakgrunder. Jag uppfattar att när hon ska resonera i termer av 

att demokrati finns eller inte finns på en plats, blir det svårt att bedöma uppväxtlandet Syrien 

där hon uppfattat motstridiga tendenser. Den avsaknad av reell politisk konkurrens som hon 

beskriver, gör att Syrien utifrån demokratiforskningen snarast skulle klassificeras som en 

diktatur med enpartistyre. Själv drar hon som tidigare nämnts först slutsatsen att där finns en 

annorlunda form av demokrati än i Sverige, senare uttrycker hon sig annorlunda: 
  

I: Så om du fick frågan om Syrien är demokratiskt så skulle du säga.. 

Mitt emellan. Ja, mitt emellan. Men man kan där leva normalt, frid, mycket frid det finns där. 
 

Att Lamis inte uppfattar Syrien som diktatur kopplar jag till hennes tidigare implicerade 

demokratisyn där betydelsen demokrati som livsform betonades. När hon beskriver 

uppväxtlandet är det främst indikationer på avsaknaden av demokrati som hon tar upp 

förutom att hon upplever att människor lever i ”frid”. Det tolkar jag som att möjligheten att 

kunna leva i frånvaro av konflikt är central i hennes uppfattning om demokrati.  
 

Hon menar att även om demokrati innebär att människor ska få säga vad de vill, så finns det 

också gränser för denna rättighet. Hon uppfattade till exempel Muhammed-karikatyrerna som 

publicerades i Danmark som ett exempel på när yttrandefrihet används för att såra andra. Jag 

menar att detta är ytterligare ett exempel på hur hennes initialt beskrivna demokratisyn, 

yttrandefriheten som en viktig demokratisk princip, nyanseras under intervjuns gång. 

Yttrandefriheten är fortfarande viktig, men har också gränser som här kopplas till vad hon 

uppfattar som kränkningar av religionen islam, vilken tidigare getts en central plats i hennes 

samhällsvision.  
 

Hon berättar att hon inte riktigt har funderat över om diktatur ser olika ut på olika platser. Det 

finns dock länder som säger sig vara demokratier, men egentligen inte riktigt är det. USA är 
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ett exempel på ett land där hon visserligen uppfattar att det finns demokrati men där man 

ibland talar på ett sätt och agerar på ett annat. Hon uppfattar att det är annorlunda i 

arabländerna än i Sverige, då hon menar att det där både finns och inte finns demokrati. Hon 

berättar att i vissa av länderna finns det inte möjlighet att tala fritt, medan den uttrycksfriheten 

finns i andra länder. Egypten är till exempel ett land där hon uppfattar att människor kan 

uttrycka sig hur de vill. Även om Lamis inte uttryckligen beskriver demokrati som något 

relativt utan snarare fortsätter resonera i termer av att demokrati är något en stat har eller 

”både har och inte har”, så tolkar jag att det nu framkommer en mer relativistisk uppfattning 

av begreppet. De av henne uppställda innebörderna av demokrati, som till exempel 

yttrandefrihet, varierar med olika kontexter. 
 

Det är enligt Lamis tradition och religion som gör det svårare för demokratin i vissa länder. 

Hon förklarar att det har blivit mer som i Europa i en del arabländer, men det finns också en 

motvilja mot att införa lika mycket demokrati som i Europa, eftersom det inte uppfattas som 

förenligt med religionen. Hon tror att de muslimska ländernas motstånd mot att influeras 

alltför mycket av Europa kanske kommer att förändras i framtiden. Jag tolkar att Lamis här 

framförallt lyfter kulturell påverkan som förklaring till förekomsten av, eller bristen på, 

demokrati. Hon uppfattar, som jag tolkar det, den i arabländerna förankrade uppfattningen om 

demokrati som något till viss del oförenligt med den egna kulturen som ett kulturellt uttryck. 

Här framkommer även att Lamis inte ser kultur som något statiskt, utan något som kan vara 

föränderligt över tid. 
 

Hon berättar att de tillfällen som framförallt fått henne att tänka på demokrati och diktatur har 

varit under barndomen genom diskussioner i hemmet, under skolgången samt när hon läst 

tidningar eller sett på TV. Hon vet inte riktigt vad de olika partierna i Sverige står för. Hon 

har röstat en gång under åren hon bott i Sverige. Hon berättar att hon inte kommer ihåg vilket 

parti hon röstade på, men att hon valde det då hon fått information om att partiet var för 

rättvisa och arbetade mot rasism. Hon tror att de sju partierna som sitter i Riksdagen ”jobbar 

bra”. Hon berättar att hon tittar mest på arabisk TV och hinner inte följa nyhetssändningar på 

svensk TV. Jag tolkar denna utsaga som att hon inte uppfattar högt politisk deltagande, det 

vill säga massdemokrati, som en betydelsefull demokratisk komponent. Utan att kunna 

urskilja de olika alternativen i den svenska partipolitiken känner hon tillförsikt till att den 

representativa demokratin är välfungerade, att Riksdagen ”jobbar bra”. Hon förklarar 

avslutningsvis att om hon fick bestämma hur världen ska se ut när det gäller demokrati och 
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diktatur skulle hon vilja att det fanns fred på jorden. Hon tänker inte minst på sitt hemland där 

det sedan lång tid tillbaka varit oroligt. Här betonas åter demokrati som livsform, möjligheten 

att leva i frid med andra, som här ställs i motsats till förhållandena i hemlandet Palestina.  
 

 

6.2 Emilio 
 

Emilio är 38 år gammal och elev på en introduktionskurs för invandrare. Han är uppväxt i 

Chiles huvudstad Santiago med föräldrar och flera syskon. Hans mamma hade åtta bröder, 

vilket gjorde att familjen hade en stor släkt. Emilios pappa arbetade i ett bageri och mamman i 

en affär. Idag är de pensionärer men arbetar fortfarande då de har svårt att klara sig på sina 

pensioner. Emilio gick tolv år i skolan i Chile. Efter skolan arbetade han som byggarbetare i 

ungefär femton år. För fyra år sedan inledde han ett förhållande med en kvinna i Chile. Hon 

hade chilensk bakgrund, men var bosatt i Sverige sedan många år. För två år sedan bestämde 

paret sig för att de skulle flytta till Sverige. Idag bor Emilio i en lägenhet i en förort i 

sydvästra Stockholm tillsammans med hustrun och deras dotter. I Sverige har han hunnit läsa 

på SFI och läser nu på folkhögskolan då han vill lära sig ännu mer svenska. Han vet inte om 

han kommer att bo kvar i Sverige eller flytta till Chile med familjen i framtiden. 
 

Emilio berättar att han uppfattar att demokrati är när det finns små skillnader mellan 

människor. För att det ska vara en bra demokrati ska befolkningen ha samma möjligheter 

ekonomiskt, socialt och kulturellt. Jag tolkar att han ger uttryck för en socialistiskt präglad 

syn där betydelsen demokrati som ett politiskt innehåll är centralt. För den socialistiska 

demokratisynen är det som tidigare nämnts, och som Emilio här ger uttryck för, just värdet 

jämlikhet som ska vägleda politiken. Emilio berättar att demokrati absolut är något att sträva 

efter i hans ögon. Han uppfattar dock att det inte finns något land i världen som har perfekt 

demokrati. Han tycker att ordet ofta används på ett storslaget sätt, men varje demokrati har i 

själva verket problem. Därför uppfattar han det som att alla länder befinner sig mellan 

diktatur och demokrati. Demokratin är lite som en fantasi. Han säger att året efter att han 

föddes skedde militärkuppen i Chile, vilken tog diktatorn Augusto Pinochet till makten. 

Under sjutton år levde Emilio sedan i en diktatur och under hela denna tid tänkte han att 

demokrati var jättebra. Sedan Pinochet störtades och Chile blev mer demokratiskt har Emilio 

dock kommit att ändra uppfattning. Han upplevde visserligen att samhället blev bättre när 

Pinochet försvann från makten, men skillnaden var inte så stora som han tidigare hade 

hoppats. Jag tolkar att han uttrycker en uppfattning om svårigheten att definiera demokrati 
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och en syn på demokrati och diktatur i verkligheten som gradskillnader, snarare än en 

artskillnad. Ingen stat har en så renodlad form av demokrati som den framställs i människors 

tal. Emilios utsaga att demokrati är ”lite som en fantasi” kan ses som ett uttryck för en 

uppfattning om demokrati som en idealtyp. 
 

Det fanns ett politiskt intresse i Emilios uppväxtfamilj, inte minst hos modern och hennes 

familj. Emilio stod särskilt nära sin ena morbror som var aktiv kommunist. Denna morbror 

satt fem år i fängelse för regimkritik och Emilios jämnåriga kusin föddes i fängelset. Under 

tiden i fängelset läste morbrodern många politiska böcker.  
 

Jag var många tid med min kusin, pratade med min morbror.. 
 
I: Var han också kommunist? 
 
Ja och han berättade mig saker, jag frågade han många saker jag vill veta och han säger mig ”jag kan berätta, 
men du måste läsa den boken [skratt] sedan fråga mig”, han gav mig många böcker, han påverka mig politik. 
 

Emilio gick som ung med i ett kommunistiskt parti där han var aktiv under flera år. Han 

berättar att när han var 17 år gammal befann han sig på en demonstration tillsammans med en 

vän. De blev tillfångatagna och satta i häkte i tre dagar utan någon advokat som kunde 

försvara dem. I fängelset blev de utsatta för tortyr. Han säger att han fortsatte att vara 

engagerad i samhället genom att delta i olika projekt och organisationer även efter att han 

lämnat kommunistpartiet. Hans mål var alltid detsamma; att arbeta för ett mer rättvist 

samhälle. Ett av de engagemang han haft var att arbeta på ett sommarläger dit barn från 

familjer med ekonomiska svårigheter kom.  
 

Emilio säger att demokratin är ofullständig överallt på grund av att det ekonomiska systemet 

”kapitalism” styr världen. Han uppfattar att stora länder som USA och sammanslutningar som 

EU skyddar kapitalismens intressen och har en protektionistisk politik. Det finns svenska 

företag i Latinamerika som privatiserat vatten så att människor där plötsligt måste betala för 

att få vatten som de tidigare alltid haft tillgång till, menar han. Sådana händelser sker runt om 

i hela världen eftersom internationella företag har stor kontroll: 
 

Jag tänker i alla världen, makten, har rika människor, pengar, stora företag har mycket makt. Jag tänker 
demokrati kan inte fungera i samma plats med en stora företag, med internationella företag har mycket makten. 
Demokrati måste tävla med internationella företag. 
 
I: Demokratin står i konflikt med stora företag, är det så du menar? 
 
Ja, kapitalismen har makten i alla världen. Jag tänker att för att en demokrati fungera bra kan inte kapitalismen. 
Kapitalismen representera många företag, många rika människor, kan inte leva tillsammans med demokrati. 
Jag tänker i världen är infekterad med kapitalism, inget land fungera bra.  
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Jag tolkar att han ger uttryck för en grundad vänsterorienterad uppfattning där spänningen 

mellan demokrati och näringsliv, att ”demokratin måste tävla med internationella företag” är 

central. I den citerade utsagan nämns ”kapitalismen” ett flertal gånger vilket tydligt visar att 

han uppfattar att svårigheterna med att införliva demokratiska ideal finns på en systemnivå. 

Han säger att det finns länder i Latinamerika som försöker sätta sig emot det kapitalistiska 

systemet, så som Kuba, Venezuela, Bolivia och Ecuador. De begränsas dock av en press från 

närliggande länder som Chile, vilka i sin tur gett efter för en politisk press från USA. Emilio 

har själv rest i bland annat Venezuela och Bolivia och känner förtroende inför den utveckling 

som sker där. Han menar att USA, på grund av starka ekonomiska intressen, influerar 

utvecklingen i hela Latinamerika. De har till exempel också satt press på andra länder att inte 

handla med Kuba så att det i dagsläget endast är ett fåtal länder som Kuba kan ingå 

handelsutbyten med. Jag ser att han här diskuterar fenomenet med statsskick som något som 

kan påtvingas utifrån samt att han menar att stormakter har en tendens att involvera sig i 

mindre staters angelägenheter.  
 

På frågan om vad han tänker att diktatur är, säger Emilio att diktaturer gör att människor 

tvingas genomgå svåra trauman. I Chile har han sett hur många familjer splittrats eller 

tvingats fly till andra städer eller länder under diktaturen. Han menar att det är svårt att förstå 

vad diktatur innebär om man inte själv levt i ett diktatoriskt land. Diktaturen skapar många 

problem och konflikter, tycker han. Den gör så att människor inte vågar leva fullt ut utav 

rädsla för att hamna i konflikt med militären. Jag tolkar att hans initiala beskrivning av 

diktatur utgår ifrån rädslan och den mänskliga upplevelsen av att leva under en diktatorisk 

regim. Han betonar att diktaturen skapar sociala och psykologiska konsekvenser hos de som 

innefattas av den. På frågan om han uppfattar att det finns olika typer av diktatur säger Emilio 

att det finns en stor skillnad mellan hur olika ledare i olika länder vill att landet ska se ut. Jag 

tolkar att han liksom i sin demokratiuppfattning förstår diktaturens variation i betydelsen 

innehållsaspekter, alltså att skillnader finns i vad som är regimens politiska mål. 
 

Emilio tycker att det är betydelsefullt att människor i ett litet land som Bolivia kan studera 

gratis, medan människor i en stormakt som USA måste betala för sin utbildning. Just 

utbildning och att människor har lika stora möjligheter att delta i kulturen är viktigt: 
 

Till exempel i mitt land du studera i en folkskola, men folkskolan importerar bara lite kultur, men du betala 
för en bra skola, bara rika människor gå till bra skola, bra kultur, jättebra lärare, internationella lärare, men 
för andra människor bara lite kultur och du måste läsa mycket en själv, i skola bara a, b, c, 1, 2, 3 [skratt]  
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Jag tolkar att Emilio förstår lika tillgång till vad han kallar kultur, här i betydelsen en 

kvalitativt bra utbildning, som en betydelsefull aspekt av demokrati vilket hänger samman 

med hans socialistiska demokratisyn där jämlikhet mellan medborgare är centralt. Han 

berättar också att han var i behov av en ögonoperation för några år sedan, vilken skulle bli 

dyrt i Chile. Han hade då turen att kunna resa till Venezuela där kubanska läkare hade startat 

ett projekt där de åtagit sig att utföra gratis ögonoperationer på människor från hela 

Latinamerika. Genom denna utsaga tolkar jag det som att han i diskussionen om demokrati, 

även lyfter tillgången till fri sjukvård som ett positivt värde, vilket återigen speglar betydelsen 

av demokrati som politiskt innehåll. Han berättar att han uppfattar att demokratin fungerar bra 

i Sverige på många sätt, men han upplever samtidigt att människor inte är lyckliga här. Detta 

kan tolkas som att han förstår demokrati också i betydelsen upplevd livskvalitet. Med tanke 

på att ekonomisk jämlikhet framstår som central i hans demokratisyn utgår jag ifrån att det är 

detta han menar fungerar bra i Sverige. Då han lägger till ett ”men” tycks det dock som att 

upplevelsen av människors brist på tillfredställelse också bör vägas in i bedömningen av den 

svenska demokratin. Han är också frågande till att Sverige fortfarande har monarki, vilket han 

inte tycker är förenligt med demokrati. För honom symboliserar en kung överheten, det som 

står i opposition till demokratin. Han tycker också att det är odemokratiskt att människor i 

Stockholm lever i segregerade bostadsområden. Detta gör att invandrare aldrig riktigt kan 

integreras i landet, som han ser det. De är välkomna att ställa upp som arbetskraft, men de 

tillåts inte vara med och influera hur samhället ska se ut. Här tycker jag återigen att 

uppfattningen av demokrati i betydelsen politiskt innehåll framträder, det är odemokratiskt att 

inte Sverige tagit ansvar för en integrerande bostadspolitik. Samtidigt framträder också att 

Emilio inte bara uppfattar demokrati i termer av innehåll utan också utifrån beslutsaspekter. 

Det är demokratiskt riktigt att alla människor är med och ”influerar hur samhället ska se ut”. 
 

På frågan om vad han skulle göra om han fick bestämma hur världen ska se ut när det gäller 

demokrati och diktatur, säger han att det är svårt att få världen bättre så länge det är en 

kapitalistisk ekonomi som styr. Hade han fått bestämma hade det istället varit människors 

jämlikhet som skulle stå i centrum. Han uppfattar det som att det är en utopi att kapitalismen 

skulle försvinna, men om människor vill ha det bättre tror han att de kan göra mycket 

tillsammans. Var och en behöver göra saker där de befinner sig, menar han. Inte genom stora 

organisationer, utan genom att hitta lösningar till olika problem tillsammans med andra 

människor där de lever. Han vill själv helst engagera sig i små projekt och har inte riktigt 

förtroende för stora organisationer eller partier. Han tror att partier ofta inte möter människor 
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på deras nivå.  Jag tolkar det som att han här uttrycker en önskan om mer massdemokratiska 

lösningar, att människor engageras i lokala projekt som berör deras och närsamhällets 

fortsatta utveckling. Emilio är fortfarande intresserad av politik och tycker om att läsa böcker 

och diskutera med vänner och familj. Han tittar på svensk TV för att följa samhällsdebatten, 

men berättar att han har svårt att förstå på grund av språket. 

 

6.3 Melek 
 

Melek är 40 år och elev på en kvinnokurs. Hon är uppväxt i en kurdisk familj på landsbygden 

i mellersta Turkiet. Familjen bestod av föräldrar och tre syskon. Hennes föräldrar hade en kort 

skolbakgrund. De arbetade som vävare och sålde sina produkter på den lokala marknaden. 

Hennes pappa arbetade också med att köra lastbil. Melek var själv involverad i familjens 

hantverk från det att hon var liten. Hon gick i motsvarande grundskolan i fem år. Hon trivdes 

bra och drömde om att få läsa vidare. Hennes föräldrar hade dock inte råd att låta henne 

fortsätta studierna. Melek gifte sig istället när hon var 20 år och blev då hemmafru. Efter 

några år födde hon en son. Hon upplevde att det var ganska svårt att vara gift eftersom hon 

inte kom överens med sin man och de bråkade mycket. För fyra år sedan flyttade Melek till 

Sverige tillsammans med maken och sonen. De hoppades att de skulle kunna leva ett bättre liv 

och bli lyckligare här. Äktenskapet blev dock inte bättre och efter ett år i Sverige skilde de 

sig. Hon säger att skilsmässan innebar en jobbig period i hennes liv. Idag har hon en bra 

relation med sin ex-man och omgivningen har accepterat deras skilsmässa. Melek bor i en 

lägenhet i sydvästra Stockholm tillsammans med sonen som är i tonåren. Hon har läst två 

terminer SFI och läser idag på folkhögskola för att lära sig mer om olika ämnen. Senare vill 

hon kunna läsa in högskolebehörighet och studera på universitet.  
 

Hon är inte helt säker på vad demokrati betyder, men tror att det betyder att allt är bra och att 

kvinnor och män är jämlika. Hon tycker inte att det finns demokrati i Turkiet då folk bråkar 

med varandra och inte kan komma överens. Det finns många konflikter kring bland annat 

religion i hemlandet. Det är till exempel förbjudet att använda slöja på offentliga platser, en 

lag som hon berättar att det finns olika uppfattningar om. Jag tolkar att dessa resonemang 

visar att Melek förstår demokrati i betydelsen demokrati som livsform där frånvaron av 

konflikter är centralt vilket också kan återföras till den initiala svårtolkade utsagan ”allt är 

bra”. Gott om konflikter, såsom det är i hemlandet, framställs här som demokratins motsats. 

Jag tolkar att det är en demokratisyn som betonar innebörden jämställdhet mellan könen. Hon 
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säger också att för att det ska vara demokrati så måste regeringen och lagstiftningen vara bra. 

På följdfrågan om hur en bra regering ska agera menar hon att de ska göra så att kvinnor kan 

vara fria och hjälpa folk med jobb och pengar. De ska också se till att barn kan leva ett bra liv 

med gratis tillgång till dagis och skola, tycker hon. Här ser jag att uppfattningen av demokrati 

ytterligare breddas och framställs i betydelsen demokrati som politiskt innehåll. En 

demokratisk stat arbetar för jämställdhet mellan könen samt ekonomisk jämlikhet och lika 

tillgång till välfärdens institutioner. Denna uppfattning ligger i linje med en socialistiskt 

präglad demokratisyn. 
 

Melek menar att kvinnor överallt borde kunna arbeta och inte tvingas vara hemmafruar som i 

Turkiet. Hon poängterar att det är mycket dåligt att kvinnor i Turkiet är tvungna att alltid leva 

tillsammans med män och bli försörjda av dem. Hon uppfattar det som att kvinnor inte har 

mycket frihet i Turkiet. De måste jobba hårt hemma samtidigt som deras män inte sätter något 

värde på det arbete de gör, tycker hon. När kvinnor försöker vara självständiga börjar andra 

kvinnor skvallra om dem och säga att de är dåliga. Kvinnor som hon känner i Turkiet vill 

gärna komma till Sverige, eftersom det finns mer frihet för kvinnor här. I Turkiet kan inte 

kvinnor på landsbygden röra sig fritt eller gå till centrum själva. De har inte möjlighet att 

köpa saker åt sig själva, bara åt sina män och familjer. Jag tolkar det som att Melek gör en 

stark betoning av kvinnors politiska och sociala ställning i sin demokratiuppfattning. Genom 

att fokusera kvinnans ställning i hemmet utvidgas, i linje med feministisk teoribildning, det 

politiska till att även innefatta det som traditionellt uppfattats som privat. Demokrati ges här 

innebörden den subjektiva upplevelsen hos kvinnor av fritt handlingsutrymme i vardagslivet 

utan upplevd risk för repressalier.  
 

De talade inte så mycket om orden demokrati och diktatur i Meleks familj när hon var barn. 

Redan när hon var ung började hon dock tänka på att hon ville att kvinnor skulle kunna få en 

starkare ställning i samhället. Hennes föräldrar tyckte liksom henne att kvinnor och män ska 

samarbeta. Hennes mamma var sjuk i diabetes och pappan har därför sedan Melek varit liten 

gjort många av hushållsysslorna i hemmet. Även om hennes pappa inte förtryckte hennes 

mamma, visste hon att det fanns andra kvinnor som for illa: 
 

I: Du sa att du märkte att det var ett förtryck mot kvinnor när du var liten, kommer du ihåg något exempel på 
när du tänkte att det var så? 
 
Ja, ibland vi lekte ute och andra grannar dom bråkade, det är inte bra så som dom bråkade 
 
I: Var det mannen som bråkade med kvinnan eller? 
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Ja, när jag såg den mannen några dagar efter jag hatade han, varför han gjorde så. 
 
 

Under skolgången tänkte hon på att lärarna behandlade fattiga elever och elever som liksom 

hon själv hade kurdisk bakgrund, sämre än andra elever. Hon uppfattade därför att det fanns 

ett förtryck mot dem och berättar att ibland blev vissa barn som lärarna inte tyckte om slagna 

eller ignorerade. Samtidigt märkte hon hur lärarna favoriserade sina egna barn i skolan. Lamis 

menar att det fortfarande är ett problem i Turkiet att människor inte kan kommunicera på 

kurdiska överallt och att det är stora konflikter mellan kurdiska och turkiska grupper. Här 

tolkar jag att Meleks uppfattning om människors lika värde som en betydelsefull innebörd av 

demokrati återkommer. Hon visar implicit genom utsagorna om grannarnas konflikter och 

lärarnas favorisering av vissa elever i skolan att hon uppfattar att principen om människors 

lika värde kan komma att kränkas på basis av kön, klass och etnisk bakgrund. Melek säger att 

hon inte började tänka så mycket på orden demokrati och diktatur förrän hon kom till Sverige. 

Hon berättar att hon då kunde jämföra de samhälleliga skillnaderna mellan hemlandet och 

Sverige. Det som framförallt fått henne att börja fundera är den kurs som hon nu läser. Innan 

så tänkte hon inte lika mycket på politik: 
 
Den här skolan, först när vi kom, vi våga inte prata, vi visste ingenting, makt, diktatur, mannen och kvinnan, 
kvinnor lever i förtryck, jag lärde mig allting, nu jag tänker andra sätt.. inte som förut, jag märkte att jag 
förändra mig. Jag förut inte sa, jag vågade inte prata, men jag hade lite i mitt hjärta, jag visste att jag är stark 
men jag vågade inte prata eller gå ut någonting, men nu jag märkte att det finns någonting inuti, jag vågar 
allting, jag förklarar, jag pratar, det är jättebra. 

 

Hon minns ett särskilt tillfälle från kursen som fick henne att tänka till. Det var en lektion då 

klassen arbetade med teater för att gestalta olika problem som kan uppstå mellan män och 

kvinnor. Melek spelade att hon var en man som var gift med två kvinnor och behandlade dem 

dåligt för att de födde döttrar istället för söner. Efteråt diskuterade de innebörden i pjäsen. 

Idag tänker hon att politik är viktigt och intressant. Hon rekommenderar andra kvinnor som 

hon känner att läsa kvinnokursen, för att utvecklas på samma sätt som hon själv gjort av 

folkhögskolan. Jag tolkar att jämställdhet som en central komponent i hennes 

demokratiuppfattning återkommer här och att kvinnoemancipation är en viktig del i denna. 
 

På frågan om hon tänker att det finns olika sorters demokrati svarar Melek att hon upplever att 

det finns en stor frihet i Sverige och att hon trivs jättebra här. Hon uppfattar dock att kvinnor i 

hela världen lever mycket svåra liv och har svag ställning. De har problem med sina män och 

sina barn och har ofta dålig ekonomi. Hon säger att hon inte riktigt vet hur människor lever i 

Sverige, så hennes kunskap bygger mest på hur det är i Turkiet. Hon tänker dock att män har 
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mer makt i Sverige precis som i Turkiet. Det framkommer här återigen hur central 

jämställdheten mellan kvinnor och män är i Meleks demokratiuppfattning, då det är detta hon 

diskuterar på frågan om hon uppfattar att demokrati kan se olika ut på olika platser.  
 

Melek berättar att hon uppfattar att diktatur betyder att någon bestämmer över andra 

människor, till exempel att män bestämmer över kvinnor. Hon tänker också på att USA har 

för stor makt och hon undrar varför det är så. Turkiet har till exempel haft möten med USA:s 

president Barack Obama och hon förstår inte varför inte Turkiet löser sina problem själv. Jag 

ser att diktatur i Meleks uppfattning, liksom demokrati, ges en bred innebörd. I den nära 

relationen kan män utöva makt över kvinnor som, enligt vad hon tidigare nämnt, generellt har 

svagare ställning och i det storpolitiska sammanhanget tycks hon koppla diktatur till 

stormakternas övertag över mindre starka stater. 
 

När hon kom till Sverige började hon tänka att människor här var mer jämlika än människor i 

Turkiet. Hon berättar att på folkhögskolan där hon nu går är det som att lärarna och eleverna 

är kompisar med varandra. I Turkiet var det annorlunda: 
 

När vi såg en polis i Turkiet, vi göra såhär [reser sig och sätter fram en stol] du ska gå först. Men nu i Sverige 
polisen och alla det är samma, det är samma lag, men i Turkiet det är inte så, polisen, läraren och läkaren de 
kommer först, när de kommer hem till oss eller på bröllop vi hämta stolen, vi hämta dricka, vi hämta mat, nu 
jag tänker sådan ”varför vi gjorde så?”.  

 

Jag tolkar det som att Melek genom beskrivningen av den uppfattade jämlikheten i Sverige 

och den för minnet återkallade synen på auktoriteter i hemlandet återigen kopplar demokrati 

till innebörden av alla människors lika värde och vikten av likabehandling.  
 

På frågan varför hon tror att det finns mer demokrati på vissa platser än andra säger hon att 

det beror på makt och pengar. Det har också att göra med att vissa människor bara tänker på 

sig själva och att själva kunna leva ett bra liv. På följdfrågan om varför det ändå kunnat bli 

mer demokrati på en del ställen i världen säger hon att hon inte riktigt vet. Om hon fick 

bestämma hur världen skulle se ut när det gäller demokrati och diktatur så säger hon att hon 

skulle se till så att det inte fanns något förtryck mot kvinnor. Om kvinnor yrkesarbetade precis 

som män och om män passade barnen precis som kvinnor skulle de nog förstå varandra bättre.  
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6.4 Ahmed 
 

Ahmed är 35 år gammal och elev på folkhögskolans allmänna linje. Han är uppväxt i en 

storstad i Irak, där han levde tillsammans med föräldrar och åtta syskon. Ahmed har gått tolv 

år i skola i Irak. Därefter har han läst på en tvåårig yrkesskola med mekanisk inriktning och 

även yrkesarbetat med mekanik. De andra i hans familj, både föräldrar och syskon, har alla 

någon form av eftergymnasial utbildning. För sju år sedan när kriget bröt ut i Irak bestämde 

sig Ahmed för att flytta till Sverige med sin fru. Han säger att anledningen till att det blev just 

Sverige var att de hoppades att de skulle kunna leva i trygghet och frihet här. Idag har paret 

också en liten dotter. Resten av familjen är kvar i Irak. Ahmed vill lära sig svenska ordentligt 

för att kunna få ett jobb som han kan trivas med. I framtiden skulle han vilja studera till 

dataingenjör och han läser nu på folkhögskola för att få högskolebehörighet.  
 

Ahmed menar att demokrati är en stor fråga. Den handlar för honom om att människor inte 

ska vara tvingade att göra saker de inte vill, att de kan säga vad de vill och ha respekt för 

varandra. Han säger också att han skulle vilja att människor var mer demokratiska, att de vore 

bättre på att komma överens och lyssna på varandra. Genom framtidsvisionen, att människor 

kommer överens och lyssnar på varandra, lägger han särskild emfas på demokrati som 

livsform. I denna betydelse innebär demokrati ett sätt att leva tillsammans med andra 

människor som präglas av lyhördhet och acceptans. Hans syn nyanseras dock när han får 

frågan om demokrati är ett helt positivt ord för honom: 
 
Jag tänker ibland så, ibland så [vänder upp och ned på handflatan].. Om jag pratar om mitt land under 
Saddam-perioden hade vi inte problem. Han kom som diktator och vi kan inte säga någonting eller göra 
någonting, vi bara säga ”ja, ja”, men vi hade inte problem som är nu.  
 
I: Vad är det för problem som du tänker är nu som inte var under Saddam? 
 
Folk kommer inte överens, folk använder våld och amerikanarna kom inte med demokrati, aldrig. Jag är 
inte nöjd med Amerika. Aldrig att de kan göra demokrati i Irak. Never ever. 
 
 

Han antyder att det har utvecklats en social osäkerhet och en våldsspiral i Irak sedan den 

amerikanska invasionen. Han anser USA invaderade på grund av ekonomiska intressen i 

oljeindustrin och inte för att göra det bättre för det irakiska folket. Genom kontakter med 

familjemedlemmar som är kvar i hemlandet förstår han att människor inte vet om de kommer 

att komma tillbaka när de lämnar hemmet på morgonen. Han tycker att man inte bara kan 

skylla på USA, utan problemet är också att det finns olika grupper inom landet som bara bryr 
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sig om att få makt och pengar. Under Saddam saknades det mycket för att människor skulle 

kunna leva bra i Irak, men nu finns det istället andra brister: 
 

Under Saddam period vi levde som vanligt, ok vi kan inte resa, vi kan inte bestämma, som diktaturer du 
vet. Men vi levde som vanligt, vi levde normalt, vi hade inte problem. Vi hade inte problem som nu 
med demokrati att han dödar mig, du dödar honom. Det är katastrof som det blivit i Irak nu. […] Nu 
dem hämtat demokrati, det finns mer pengar, telefoner, allt, vad du vill kan man ta, men om du går ut 
från hem du vet inte om du ska komma tillbaka igen. Det är problemet. 

 

Jag tolkar det som det förändrade politiska läget i Irak gett Ahmed en ny uppfattning av 

begreppen demokrati och diktatur. Det är uppenbart att livet under Saddam inte kan ha 

uppfattats som tillfredställande då han uttrycker att rörelsefriheten och möjligheten till 

inflytande var begränsat; ”vi kan inte resa, vi kan inte bestämma”. I ljuset av den turbulens 

som uppstått i landet sedan Saddam-diktaturen störtades har han dock kommit att omvärdera 

perioden av diktatur. Ahmed har fått en kluven inställning till demokratibegreppet. Jag tolkar 

det som att skepsisen beror på att han i sin tidigare uppfattning av demokrati betonat att 

människor kan komma överens. Denna bild kolliderar med erfarenheterna från Irak där han 

delvis kopplat demokrati, hur pass mycket reell demokrati han uppfattar att det finns i den 

irakiska kontexten är dock otydligt, till kaos och konflikt mellan olika grupper. Diktatur 

framstår ur detta perspektiv som ett beaktansvärt alternativ till demokrati. Ahmed berättar att 

han som barn lärde sig fort från familj och kompisar att man inte fick prata högt om politik. 

Han visste att om man öppet kritiserade Saddam skulle man hamna i fängelse. Folk skulle 

bara göra som de blev tillsagda utan att ifrågasätta. Både han själv och andra kunde ha åsikter, 

men de höll dem för sig själva. Idag tänker han på demokrati och diktatur hela tiden i och med 

vad som hänt i hans hemland de senaste åren. Han har i sitt dagliga liv tät kontakt med vänner 

och familj i Irak. För att ge ett exempel berättar han om en vän som nyligen berättade att hela 

hans familj blivit ihjälskjutna, däribland hans gravida hustru. Ahmed menar att vetskapen om 

vad som händer i Irak idag gör det omöjligt för honom att inte tänka på politik.  
 

På frågan om det finns olika typer av demokrati säger Ahmed att han uppfattar att det finns 

stora skillnader, till exempel när han jämför Sverige med Irak. Här i Sverige upplever han att 

man har respekt för människor och mer demokrati. Han uppfattar att man i Sverige utgår ifrån 

att alla människor är lika mycket värda och att man inte gör skillnad på olika folkgrupper här. 

Han tror dock inte att det finns något land som är hundra procent demokratiskt. Jag tolkar det 

som att i bedömningen av Sverige är det innebörden demokrati som livsform som fokuseras 

av Ahmed. Här framträder också en relativistisk syn på demokrati, att inget land är till fullo 

demokratiskt, vilket jag tolkar stå i motsats till ett mer absolut sätt att tala om begreppen 
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tidigare under intervjun. Även om han tycker demokratin är välfungerande i Sverige, tror han 

dock att politiker skulle behöva gå runt mer på gatan och fråga folk om vad som är viktigt för 

dem. Han ser en fara med att politikerna annars bestämmer lagar som går emot vad svenska 

folket vill. Jag tolkar att han här talar om demokrati i innebörden beslutsdemokrati och 

närmar sig kritiken mot elitdemokrati där folkvalda politiker tolkas som distanserade från 

folket. Han talar också i samband med samma fråga om att han upplevt svårigheter med 

socialtjänsten i Sverige, som varit ovilliga att ge förklarande svar på hans frågor och nästan 

behandlat honom som ett barn.  
 

Diktatur uppfattar han som att folk inte får säga vad de vill. Människor i en diktatur är rädda 

för ledarna och vågar inte protestera mot något. Han påpekar att det finns länder som säger att 

de har demokrati, men egentligen inte har det. Jag tolkar att det framförallt är innebörden 

”avsaknad av yttrandefrihet” samt diktatur som ”rädslans regim” som först betonas i hans 

uppfattning av diktatur. I detta resonemang återkommer också talet om demokrati och diktatur 

som artskillnader, som ett styrelseskick som man ”har” eller ”inte har”. Han tycks uppfatta att 

det finns en tendens att demokrati används som legitimitetsskapare, att många stater gärna vill 

kalla sig demokratiska. Han nämner sedan Egypten som exempel: 
 

I: Du sa att Egypten inte är så demokratiskt. Vad är det som gör det tycker du? 
 
Vad kan man säga där är demokrati? Människor lever såhär [ritar på ett papper ett ansikte och siffran 
100 och under det ett annat ansikte och siffran 0] det finns mycket fattiga och mycket, mycket rika. 
 

I utsagan ovan tolkar jag att det framträder en ny innebörd av begreppet demokrati i Ahmeds 

uppfattning då det är demokrati som innehåll som lyfts fram. Den egyptiska staten är inte 

demokratisk på grund av avsaknaden av en utjämningspolitik som kan komma tillrätta med 

vad han uppfattar som stora klasskillnader. Hans uppfattning ligger nu i linje med en 

socialistisk demokratisyn där jämlikhet görs central i definitionen av begreppet. 
 

Om Ahmed fick bestämma hur världen skulle se ut när det gäller demokrati och diktatur så 

säger han att han inte riktigt vet hur han skulle göra. Han säger att han skulle vilja att alla 

människor hade arbete och hjälp att klara sig. Han tror att ledare måste lyssna på vad olika 

personer och grupper behöver. Här återkommer den socialistsikt influerade demokratisynen 

eller demokrati i innebörden gemenskapsdemokrati, där särskild hänsyn tas till utsatta 

grupper. Här uttolkar jag också en svag kritik mot elitdemokrati, att ledare måste lyssna mer 

på folket, utan att han för den skull förespråkar massdemokrati. Han ser ett problem i att det 

finns en möjlig distans mellan folk och politiker, men detta glapp ska inte överbryggas genom 
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att främst göra folk mer delaktiga. Jag tolkar det som att det fortfarande är politikerna som ges 

ansvar och huvudsaklig agens, det är de som ska lyssna på folket och sedan agera. Ahmed 

säger att det skulle vara bra om alla kunde få säga vad de vill, men ser samtidigt problem med 

att införa demokrati i länder som till exempel Irak där det finns stora motsättningar mellan 

olika grupper. Det kan vara mycket svårt att få demokrati att fungera överallt och ibland 

behövs starka ledare istället. På följdfrågan om han tror att det finns platser i världen där det 

inte alls går att införa demokrati, säger han efter en stunds funderande att han tror att 

demokrati kan vara möjligt även i länder som Irak, men att det kommer att ta tid. Ibland kan 

det också behövas ledare som bygger upp ett land för att sedan successivt ge folk mer makt. 

Jag tolkar här att uppfattningen att det är ledare som är huvudaktörer i den politiska 

utvecklingen återkommer. Ahmed ser det som en möjlighet att ”en stark ledare” i en 

övergångsregim etablerar demokrati. Han förklarar sedan vad som är viktigast för honom: 
 

Jag vill jobba, jag vill ha pengar, inte något mer. Jag ska inte tjafsa med president eller någonting, jag vill 
bara leva normalt och ha ett bra liv. Inget mer, om jag har dem jag ska inte tänka, inte göra några problem. 

 

Som svar på varför han tror att det är mer diktatur på vissa platser än andra tar Ahmed upp 

pengar och makt samt personer och grupper som bara tänker på sig själva. Han anser att USA 

och Israel är de starkaste makterna i världen och att om dessa länder ska prata om demokrati 

måste de först själva sluta bomba andra länder. På frågan om varför han tror att det blivit mer 

demokrati på en del platser menar Ahmed att han tror att det kanske blivit demokrati i till 

exempel Sverige för att det funnits lagar. Ledarna har studerat vilka problem som finns och 

sedan ändrat lagarna i landet för att det ska bli mer demokrati. I denna avslutande utsaga 

uttolkar jag återigen en svag uppfattning om demokratisk utveckling som uppifrånstyrd och 

ledare som huvudaktörer i den politiska utvecklingen. Han tänker sig att Sverige blivit mer 

demokratiskt genom att det är ledare, inte grupperingar av medborgare, som agerat.  
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7 Analys: elevernas uppfattningar och det intentionella 

lärandeobjektet  
 

Eleverna jag intervjuat har ingen högre samhällsinriktad utbildning, utan befinner sig tvärtom 

i vuxenutbildning bland annat för att de har kort utbildningsbakgrund. Det gör att det givetvis 

vore orimligt att förvänta sig att de skulle uppfylla kriterierna för en kvalitativ 

begreppsförståelse. Jag föreställer mig att de flesta människor som inte är insatta i 

samhällsteorin har vardagliga uppfattningar av samhällsbegrepp som kan ligga ganska långt 

ifrån en mer vetenskapligt förankrad förståelse. Den mer kvalitativa, och därmed mer 

användbara, begreppsförståelsen har i studien utgjort det intentionella lärandeobjektet. Den 

förståelse som läraren strävar efter att eleverna ska nå. Det är min ambition att nedan 

kartlägga var, i förhållande till det intentionella lärandeobjektet, som eleverna i studien skulle 

behöva stöttning i en eventuell lärandeprocess för att nå detta mål. Uppfattningarna kommer 

även att kontrasteras mot vuxenutbildningens strävan mot att förmedla en välvilligt kritisk 

inställning till demokrati. Slutligen kommer jag att tolka hur elevernas tidigare erfarenheter 

kan relateras till de uppfattningar eleverna uttrycker. 
 

7.1 Struktur och innebördsrikedom 
 

Frågan om struktur handlar om huruvida eleverna ger uttryck för att det finns en hierarki 

bland de olika innebörder som ingår i deras uppfattning om demokrati och diktatur. Framställs 

vissa innebörder som centrala och andra som underordnade? Innebördsrikedom innebär att 

flera innebörder i begreppen fokuseras. I vilken utsträckning gör eleverna detta? 
 

En tydlig och medveten struktur finns hos Emilio där den överordnade innebörden i 

demokrati är att det ska finnas ”små skillnader mellan människor”. Han kopplar alltså 

processbegreppet demokrati till ett annat processbegrepp; jämlikhet. Denna socialistiska 

demokratisyn är genomgående central i hans utsagor. Olika ekonomiskt, socialt och kulturellt 

relaterade sakbegrepp som ”skola”, ”kung” och ”bostadsområde” återförs i intervjun till 

principen om människors jämlikhet. Demokrati är positivt och eftersträvansvärt, men 

samtidigt ett ideal då han menar att det rådande ekonomiska systemet i världen omöjliggör 

demokratins bärande princip om jämlikhet. Han tycks ha en grundad uppfattning om att 

demokrati är ett uttryck för idéer utan givna motsvarigheter i empirin. Förekomsten av 

demokrati är således en fråga om gradskillnader. Det framkommer också att han förutom 
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jämlikhet uppfattar tre andra innebörder i begreppet; demokrati som upplevd livskvalitet, 

beslutsdemokrati samt massdemokrati som han implicit ger stöd för i utsagorna. Det finns ur 

ett samhällsteoretiskt perspektiv en potentiell konflikt mellan de båda innebörderna 

socialistisk demokrati och beslutsdemokrati, för vad händer om folket genom folkstyre 

bestämmer sig för att avstå från en utjämningspolitik? Detta dilemma fokuseras eller besvaras 

inte av Emilio, som enligt min tolkning alltjämt framställer jämlikhet som en överordnad 

innebörd av demokrati under intervjun. I den uttryckta uppfattningen om diktatur saknas 

motsvarande struktur och det är svårt att uttolka vilken innebörd han möjligen uppfattar som 

central i begreppet. Han förhåller sig dock genomgående negativt inställd till begreppet. Han 

lyfter bland annat innebörden diktatur som rädslans regim samt skapare av psykologiska 

trauman och social splittring. Jag tolkar det som att ett antal innebörder kopplas till begreppet 

demokrati och ett fåtal till begreppet diktatur. 
 

En nästan lika tydlig struktur i uppfattningen av demokrati finner jag hos Melek, som trots att 

hon själv uttrycker en osäkerhet inför vad begreppet står för, genomgående betonar idén om 

människors lika värde med särskilt fokus på jämställdhet mellan män och kvinnor som den 

viktigaste innebörden av begreppet. Olika sakbegrepp som barnomsorg, äktenskap och 

hushållsekonomi återförs till processbegreppet jämställdhet. I hennes uttryckta uppfattning 

framkommer också två andra innebörder av demokrati; frånvaro av konflikt samt 

gemenskapsdemokrati. Demokrati framställs som eftersträvansvärt. Hon uppfattar demokrati 

som relativt, att ingenstans återfinns demokratin som så fullkomlig som den är som idé. 

Denna brist kopplas till uppfattningen om att kränkningar av den fokuserade innebörden om 

människors lika värde finns överallt. Melek uttrycker också en generell och överordnad 

definition av diktatur; att någon bestämmer över andra. Diktatur kopplas förutom till 

innebörden maktövertag också till innebörden rädslans regim. Jag tolkar det som att båda 

begreppen kopplas till ett fåtal innebörder.  

 

Lamis ger i sin inledande utsaga uttryck för flera innebörder av begreppet demokrati. Det är 

svårare att uppfatta struktur i hennes resonemang då hon inte uttryckligen framhåller någon 

innebörd som överordnad. I analysen tolkar jag dock att innebörden demokrati som livsform 

och frånvaro av konflikt har en central betydelse. Demokrati ges innebörden yttrandefrihet 

och inte beslutsdemokrati, då många frågor som i liberala demokratier lämnas åt den 

representativa formen av beslutsdemokrati kan delegeras till religiösa auktoriteter. Hon 

uppfattar till exempel att de som öppet fått kritisera de av islam sanktionerade lagarna har 
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åtnjutit demokrati även om det inte funnits någon möjlighet att deras åsikter övervägts i den 

politiska verksamheten. ”Han sa vad han vill” och ”fick demokrati”. Innebörden 

beslutsdemokrati framkommer dock implicit som en eftersträvansvärd form av demokrati vid 

ett annat tillfälle under intervjun. Hon tycks utgå ifrån att den indirekta formen av 

beslutsdemokrati ska tillämpas och uttrycker implicit att det är odemokratiskt när det inte 

finns en politisk konkurrens mellan partier eller kandidater. Här återför hon till exempel 

sakbegreppet ”presidentkandidat” till processbegreppet demokrati. Demokrati framställer hon 

som eftersträvansvärt. Det är också möjligt att uppnå och hon uppfattar att demokrati återfinns 

i verkligheten i till exempel Sverige. Samtidigt finns det en implicit upptryckt uppfattning om 

demokrati som något relativt, att det kan finnas inslag av både vad hon förknippar med 

demokrati och diktatur i en stat som säger sig vara demokratisk. I begreppet diktatur ser hon 

den överordnade innebörden att en ledare bestämmer över andra. Hon antyder en relativ 

förståelse av diktatur då hon menar att en sådan aspekt som yttrandefrihet kan variera i olika 

diktaturer. Diktatur kopplas till kultur och religion. Jag tolkar det som att ett antal innebörder 

kopplas till begreppet demokrati och ett fåtal till diktatur. 
 

Jag finner hos Ahmed liksom hos Lamis en kluven inställning till vad som ska uppfattas som 

de överordnade innebörderna i begreppen demokrati och diktatur. Han skiljer ut sig genom att 

han uttrycker att han både tycks uppfatta positiva och negativa innebörder i begreppet 

demokrati. Han kopplar också ihop innebörder som vanligtvis inte brukar sammankopplas. 

Till exempel kopplas begreppet diktatur både ihop med begränsad yttrandefrihet, begränsad 

rörelsefrihet och demokrati som livsform. Begreppet demokrati kopplas i utsagorna både ihop 

med innebörderna demokrati som livsform, människors lika värde, socialistiskt influerad 

innehållsdemokrati, rätt att påverka politiken samt innebörderna våldsamma konflikter och 

människors bristande respekt för varandra. Inledningsvis tycks flera innebörder av begreppen 

flyta, men under intervjuns gång tolkar jag att frånvaro av konflikt görs centralt som ett 

eftersträvansvärt värde. Detta värde ligger nära innebörden demokrati som livsform, att 

människor ska leva fredligt med förståelse och respekt inför varandra, men jag menar att här 

finns en starkare betoning av just frånvaron av konflikter. Denna innebörd tolkar jag att 

Ahmed både kopplar till processbegreppen demokrati och till diktatur. Den relevanta frågan 

för honom är inte huruvida demokrati eller diktatur är mest eftersträvansvärt som överordnad 

princip, utan snarare en pragmatisk fråga om vilket av dessa båda statskick som i en given 

kontext är bäst lämpat att tillgodose frånvaron av konflikt. Han skulle gärna frånsäga sig 

rätten att kritisera regimen, ja till och med att ”tänka”, om han haft möjlighet att återgå till ett 
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liv i frånvaro av våldsamma konflikter. Han uttrycker också vid ett tillfälle en relativ 

uppfattning om begreppet då han talar om att demokratin inte är fullständig någonstans. Jag 

tolkar det som att han kopplar ett antal innebörder till både begreppen demokrati och diktatur. 
 

Jag menar att det i samtliga uppfattningar finns någon form av struktur, men att den varierar i 

tydlighet och tycks i olika hög grad vara förankrad hos eleverna. Samtliga elever uttrycker 

implicit en förståelse för demokrati och diktatur som processbegrepp i den mån att de kan 

återföra underordnade sakbegrepp till dem. Vad gäller innebördsrikedom kan jag konstatera 

att eleverna i varierande grad fokuserar flera innebörder av begreppen. Det bör medges att jag 

inte kan utgå ifrån att eleverna uttryckte alla de innebörder av begreppen som de hade 

kunskap om då jag i efterhand insåg att jag i frågeguiden saknade en avslutande fråga av 

typen ”finns det fler innebörder av begreppet som du känner till, men inte tagit upp hittills?”. 

Då denna fråga uteblev menar jag att det är möjligt att eleverna enbart uttryckte de innebörder 

som de uppfattar som viktigast och inte såg anledning att nämna alla de faktiskt har 

kännedom om. Jag menar dock att utsagorna ändå säger mycket om de innebörder som de 

framförallt uppfattar, då de öppna frågorna och följdfrågorna gav dem flera möjligheter att 

reflektera över sin begreppsförståelse. De innebörder eleverna ger uttryck för känns igen från 

samhällsteorin. Att eleverna i mindre grad fokuserar beslutdemokratiska innebörder är dock 

en slutsats att dra utifrån intervjumaterialet. Ingen uttrycker folkstyre som en central aspekt av 

deras demokratiuppfattning. Yttrandefrihet fokuseras av flera elever, men andra för 

beslutsdemokratin underordnade innebörder som allmän och lika rösträtt, organisationsfrihet, 

partikonkurrens och tryckfrihet fokuseras i påfallande låg utsträckning. Ingen av eleverna 

diskuterar explicit konstitutionalism med innebörderna rättssäkerhet och grundlagsstadgade 

mänskliga fri- och rättigheter. Denna frånvaro kan dock tolkas på olika sätt. Det kan 

naturligtvis vara så att beslutsdemokratin har en underordnad betydelse för eleverna och att 

andra innebörder, som jämlikhet, jämställdhet och demokrati som livsform, uppfattas som 

viktigare. Jag menar dock att det är möjligt att den ursprungliga betydelsen av demokrati med 

innebörden folkstyre tas för given och därmed fokuseras i mindre grad i intervjuerna.  

 

De innebörder av diktatur som kommer till uttryck mest i intervjuerna är maktövertag samt 

diktatur som rädslans regim. Samtidigt som rädsla betonas diskuterar ingen elev att diktaturen 

kan vara beroende av folkets stöd. Ingen av eleverna urskiljer olika typer av diktatur såsom 

absolut monarki, partistyre och militärstyre. Inte heller diskuteras diktatur utifrån termer av 

genomslagskraft där någon åtskillnad mellan till exempel totalitär och enkel diktatur görs. 
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Ingen av eleverna diskuterar explicit de flerpartidiktaturer som en del forskare menar är den 

vanligaste formen av diktatur idag. Jag tolkar, med reservation för den tidigare påtalade 

bristen i frågeguiden, att ingen av de uttryckta uppfattningarna lever upp till kvalitetskriteriet 

innebördsrikedom på så sätt att ett flertal innebörder på överordnade och underordnade nivåer 

av båda begreppen lyfts fram. Generellt kan konstateras att elevernas uttryckta uppfattningar 

av demokrati i högre mån än deras uppfattningar av diktatur, har innebördsrikedom. Ett 

viktigt mål i samhällskunskap är som tidigare nämnts att uppmuntra eleverna att ta ställning i 

politiska frågor, det bör därför anses vara positivt att eleverna så tydligt uttrycker värden som 

de anser vara värdefulla och argumenterar för dessa i studien. För att eleverna ska komma 

närmare det intentionella lärandeobjektet bör de dock i en lärandeprocess få stöttning i att 

uppmärksamma fler samhällsteoretiskt förankrade innebörder av begreppen för att sedan ta 

ställning utifrån en kännedom om den mångfald av tolkningar av begreppen som finns. 
 

7.2 Orsaks- och sambandstänkande 
 

Ett annat sätt att bedöma kvalitet i begreppsförståelser som Severin använder är att se på hur 

eleverna beskriver orsaker och samband. Då eleven enbart belyser orsak eller samband med 

en faktor eller utifrån ett perspektiv gör den en enfaktoriell beskrivning. Flerfaktoriella 

beskrivningar innefattar flera faktorer eller perspektiv. De generella beskrivningarna som 

ligger närmast en samhällsteoretisk förståelse av begreppen förmår dessutom att formulera 

generella beskrivningar som är applicerbara på flera kontexter. I vilken mån använder 

eleverna enfaktoriella, flerfaktoriella samt generella beskrivningar?  
 

Elevernas syn på orsak och samband framkommer särskilt i frågorna om varför det finns mer 

demokrati på vissa platser än andra. Samtliga elever uttrycker en förståelse inför att graden av 

demokrati varierar med olika sammanhang. En enfaktoriell beskrivning som uttrycks av 

Lamis, att diktaturen överlever genom att folk lyder av rädsla för diktatorn, nyanseras under 

intervjuns gång. Hon lyfter då även fram religion, traditioner samt en uppfattning, i vissa 

delar av världen, om att demokrati inte är förenligt med inhemsk kultur. Denna typ av 

flerfaktoriella beskrivningar finns det fler exempel på i intervjuerna. Både Ahmed och Melek 

fokuserar både strukturella och aktörscentrerade aspekter då de menar att ”pengar” och 

”makt” samt enskilda personers egenintresse påverkar förekomsten av diktatur. Hur 

sambandet ser ut i detalj tycks de dock ha en svagare uppfattning om då det inte konkretiseras 

under intervjuerna. Ett sådant samband mellan ekonomi och politik uttrycker dock Emilio när 

han påstår att ”i alla världen, makten, har rika människor, pengar, stora företag”. Han tycks 
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genom intervjun ha en grundad och generell uppfattning om att orsaken till att det är svårt att 

införliva demokrati är att resursstarka personer och företag har stort inflytande och sätter eget 

vinstintresse före jämlikhet mellan människor. Att diktatur överlever genom att sprida skräck 

uttrycks också i varierande grad som en generell princip av samtliga elever. En annan generell 

beskrivning uttrycker Melek då hon menar att kvinnor i hela världen har mindre makt än män 

och att det därför råder brister i demokratin. Hon uttrycker också att flera faktorer spelar in för 

att problemet ska lösas, bland annat måste kvinnor ha möjlighet att yrkesarbeta och män 

måste ta mer ansvar inför hushållssysslorna. Detta är ett exempel på hur en elev kan hålla 

samman ett flerfaktorsresonemang. Emilios syn på hur mer demokrati kan etableras är inte 

helt tydligt uttryckt, men antyds vid ett par tillfällen under intervjun. Han menar till exempel 

att utbildning bidrar till att skapa jämlikhet samt att människor överallt måste engagera sig i 

samhällsutvecklingen lokalt. Jag tolkar det som tidigare nämnts att Ahmed ser att demokrati 

respektive diktatur är två lämpliga statsskick, beroende på vilken plats i världen det gäller. 

Denna åsikt tycks bygga på en implicit uppfattning om att demokrati öppnar upp för politisk 

konkurrens och fria möjligheter att uttrycka sig vilket i sin tur, beroende på kontext, kan leda 

till våldsamma konflikter. I diktaturen saknas yttrandefriheten men potentiellt våldsamma 

konflikter hålls nere genom att ingen politisk konkurrens tillåts. Detta är också ett exempel på 

ett resonemang som tangerar generella idéer.  
 

Samtidigt som det finns flera exempel på flerfaktoriella och generella beskrivningar i 

intervjuerna, förekommer också några som jag tolkar som mer enfaktoriella. I Lamis utsagor 

ges en personfixerad uppfattning av diktatur där diktatorn framstår som en person som agerar 

helt på egen hand. Hos både Ahmed och Lamis finner jag också en betoning av elitdemokrati 

med personfixering vid politiska representanter, till exempel framhåller de att välvilliga ledare 

behövs för att etablera demokrati. Den politiska utvecklingen framställs som uppifrånstyrd. 

Ahmed uppfattar till exempel att demokrati etablerats i Sverige på grund av att ledare ändrat 

lagarna så att de blivit mer demokratiska. Samtidigt som Ahmed tidigare talat om 

egenintressen, makt och pengar i den irakiska kontexten, vilket kan anses vara faktorer i en 

konfliktbetonad förståelse av politik, tolkar jag att han utesluter förekomsten av konflikt i 

uppfattningen om demokratins framväxt i Sverige. På liknande sätt undviker Lamis 

konfliktperspektivet då hon uttrycker att alla i Sverige är för demokrati. I dessa utsagor ges 

ingen bild av att flera aktörer, grupperingar och intentioner är inblandade. Beskrivningarna 

fokuserar bara en faktor eller ett perspektiv. 
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Att eleverna talar om enskilda fall men egentligen föreställer sig generalitet i det de beskriver 

är naturligtvis inte omöjligt. Det bör också belysas att jag som intervjuare kan ha försummat 

möjligheten att ställa följdfrågor vid tillfällen då eleverna hade kunnat uttrycka möjliga 

generella uppfattningar. Ett exempel är Ahmeds tidigare citerade påstående ”Jag är inte nöjd 

med Amerika. Aldrig att de kan göra demokrati i Irak. Never ever.”. Bakom detta skulle det 

kunna ligga en mer generell uppfattning om omöjligheten för utomstående makter att införa 

en demokratisk utveckling i en annan stat. Denna tråd följs dessvärre inte upp i intervjun och 

graden av generalitet i uppfattningen kan därför inte säkerställas. Det framkommer alltså flera 

exempel på flerfaktoriella och även generella beskrivningar i intervjuerna. Det förekommer 

också några beskrivningar som jag tolkar som mer enfaktorella. De beskrivningar av orsak 

och samband som framkommer i intervjuerna kan också var för sig ha förklaringsvärde. En 

eller ett par enskilda samband är dock enligt ett samhällsteoretiskt perspektiv inte tillräckligt 

för att förklara förekomsten av demokrati respektive diktatur. Ingen elev ger därmed uttryck 

för en mer samhällsteoretiskt förankrad förståelse där man belyser ett flertal faktorer och 

perspektiv. Det innebär att i en lärandeprocess skulle eleverna behöva stöttning i att 

synliggöra fler faktorer och perspektiv relaterade till orsak och samband.  
 

7.3 Allmängiltighet och konkretion 
 

I en kvalitativ begreppsförståelse finns det enligt Severin ett ständigt samspel mellan högre 

och lägre abstraktionsnivåer. Eleven bör kunna uttrycka en förståelse för processbegreppens 

allmängiltiga och abstrakta karaktär samtidigt som den kan hänföra dem till de många små 

konkreta företeelser som begreppen kan ses vara uttryck för. På vilket sätt använder eleverna 

sig här av allmängiltighet och konkretion i sina utsagor?  
 

I elevernas utsagor finns många exempel på uppfattningar där både allmängiltighet och 

konkretion anges. Det finns också flera exempel där det finns konkretion, men ingen 

allmängiltighet. Det bör till exempel understrykas att inte alla elever ger någon tydlig 

definition av begreppen demokrati och diktatur, vilket kan ses som ett tecken på avsaknad av 

allmängiltighet i deras uppfattningar. Jag tolkar det dock som att det också kan hänga ihop 

med en ovana i att formulera allmängiltighet, då de trots att de inte uttrycker sig i allmänna 

termer kan ta upp konkreta exempel från olika kontexter för att belysa samma fenomen. Detta 

menar jag kan tolkas som att de kan ha en mer eller mindre medveten förståelse av 

begreppens allmängiltiga potential. Mindre vanligt är att eleverna uttrycker allmängiltighet 

utan konkretion, men det finns också sådana exempel i intervjumaterialet. Till exempel 
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uttrycker Emilio att en skillnad mellan olika diktaturer kan vara att regimerna har olika mål, 

men konkretiserar inte med några exempel som skulle kunna illustrera detta. 
 

För att visa på några utsagor där eleverna uttalar sig både i abstrakta och konkreta termer kan 

till exempel nämnas Lamis allmängiltiga uppfattning om att diktatorer styr genom att sprida 

skräck, med människors rädsla för Saddam Husseins diktatur i Irak som ett konkret exempel. 

Hon uttrycker också en allmängiltig uppfattning om att yttrandefriheten måste begränsas med 

hänsyn till religion och ger publiceringen av Muhammed-karikatyrerna som ett konkret 

exempel på när hon uppfattat att yttrandefriheten fått för stort spelrum. Emilio uttrycker en 

allmän uppfattning om att det är viktigt med en likvärdig utbildning för alla barn och 

exemplifierar med den chilenska allmänna skolan där han menar att barnen bara lär sig 

faktakunskaper, ”1, 2, 3, a, b, c”. Ett annat exempel från Emilios utsagor är då han kopplar 

den allmänt definierade innebörden av brist på ojämlikhet som demokratins bärande princip 

med en förvåning inför att Sverige som ett förment demokratiskt land fortfarande har 

monarki. Meleks uppfattning om jämställdhet uttrycks både i allmängiltiga termer och 

återförs till betydligt mer konkreta nivåer på abstraktionsstegen. Hon ger också som tidigare 

nämnts en allmän definition av diktatur som att det handlar om att någon har maktövertag 

över andra och konkretiserar det med exempel från relationen mellan män och kvinnor samt 

relationen mellan stormakten USA och Turkiet. Denna väldigt allmänna begreppsuppfattning 

av diktatur, som inte fokuserar diktatur som statsskick, kan naturligtvis tolkas som alltför 

otydlig för att begreppet ska kunnas användas på ett effektivt sätt och till exempel urskiljas 

från begreppet maktutövning. Det är dock ett exempel på när en elev använder såväl 

abstraktion som konkretion i ett resonemang. 

 

Jag tycker även att Meleks beskrivning av den personliga utveckling som hon upplevt genom 

den kvinnokurs hon går på folkhögskolan är värd att uppmärksamma. Den refereras som en 

händelse ur hennes livshistoria utan några anspråk på allmängiltighet. I en lärandeprocess 

skulle dock hennes erfarenhet kunna ligga till grund för att etablera en mer allmän förståelse 

av att jämställdhet bland annat handlar om att bygga upp kvinnors självkänsla och på ett 

psykologiskt plan etablera en känsla av jag-styrka. I en odemokratisk miljö har kvinnor 

internaliserat en utifrån producerad bild av sig själva som hindrar dem att som hon uttrycker 

det ”våga allting, förklara, prata”. I en demokratiseringsprocess måste kvinnor därför 

medvetandegöras om maktrelationer och förtryck för att kunna ”förändra sig”. Exemplet är 

också belysande för att ge stöd åt Wilhelmsons uppfattning att uppmärksammandet av 



! %%!

elevernas erfarenheter kan ses som ett led i en demokratisk pedagogik där tidigare tystade 

grupper ges en röst. Melek uttrycker att hon även innan hon började på folkhögskolan visste 

att hon ”hade något i sitt hjärta”, men att det är genom skolan hon lärt sig förmedla det.  

 

Det finns flera exempel i utsagorna på hur eleverna ger konkreta beskrivningar av händelser 

och ting utan att koppla dem till en allmängiltig uppfattning. Beskrivningar av tidigare 

erfarenheter presenteras ibland som bitar ur en livshistoria, och det tycks inte som att de gått 

igenom den lärandeprocess som med Wilhelmsons terminologi skulle kunna koppla 

erfarenheterna till mer kollektiva erfarenheter och samhälleliga skeenden. Jag tolkar till 

exempel att Melek genom en konkret beskrivning av diskriminering av somliga elever under 

hennes skolgång, samt minnet av respekten inför auktoriteter i hemlandet, uttrycker att hon 

ser det som en central innebörd av demokrati att bejaka människors lika värde. Hon uttrycker 

dock inte själv detta som en allmängiltig princip i utsagorna.  Jag tolkar också att Ahmed 

eventuellt vill illustrera något allmängiltigt med berättelsen om hur han uppfattat att han blivit 

illa bemött av socialtjänsten, kanske att paternalism och förmyndarskap är oförenligt med 

demokrati. I intervjun dyker dock den återkallade erfarenheten upp som en isolerad berättelse. 

Som tidigare nämnts kan elevernas avsaknad av allmängiltighet i utsagorna tolkas som att de 

saknar de abstrakta begrepp som skulle behövas för att klä den egna erfarenheten i en 

allmängiltig språkdräkt. I en lärandeprocess skulle därför eleverna behöva ha stöttning i att 

uppmärksamma abstrakta begrepp som kan ge deras konkretioner mer allmängiltighet. 
 

7.4 Jag hade lite i mitt hjärta- den tidigare erfarenheten i uppfattningarna 
 

Att elevers tidigare erfarenheter har betydelse för hur de förstår ett lärandeobjekt är centralt 

för min teoretiska utgångspunkt. Jag vill här ge en fördjupande diskussion av hur jag tolkar att 

elevernas egna erfarenheter framträder i deras uppfattningar. Spelar erfarenheterna någon 

roll? Hur kan det i så fall relateras till teorier om den vuxna människan som elev inom 

vuxenutbildning? 
 

Jag menar att elevernas tidigare erfarenheter i hög grad präglar deras uppfattningar. De 

innebörder de urskiljer i begreppen tycks, liksom forskningen om begreppsförståelse pekar 

på, vara beroende av vilka tids- och rumsliga kontexter de varit en del av. I intervjuerna talar 

de i huvudsak om de länder eller regioner de har erfarenheter ifrån; ”arabländerna”, 

”Latinamerika”, ”Turkiet” respektive ”Irak”. Jag tolkar det framförallt som att vilka 

överordnade innebörder eleverna uttrycker att de uppfattar i begreppen är en direkt 
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konsekvens av de tidigare livssammanhang de befunnit sig i. Att till exempel både Lamis och 

Ahmed fokuserar frånvaron av konflikt som en central innebörd av demokrati, kopplar jag till 

deras bakgrund i två högst konfliktdrabbade områden av världen. Lamis som presenterar sig 

som palestinier och berättar att hon kommer från en familj som tvingats fly från hemlandet till 

Syrien, säger tidigt att hon skulle önska att det skulle finnas demokrati i Palestina. Det visar 

sig under intervjun att det är just möjligheten att leva i fridfullhet som hon ser som centralt i 

demokratibegreppet, och som hon skulle vilja se i Palestina. Ahmed som växt upp i frånvaron 

av påtagliga konflikter, men som vuxen tvingats uppleva hur våldsamma konflikter splittrat 

hans familj och fört honom långt från hemlandet, talar på ett tydligt sätt om hur han är beredd 

att ge avkall på vad han uppfattar som underordnade innebörder i demokratibegreppet, för att 

uppnå frånvaron av konflikt. Att Emilio uppfattar jämlikhet som en central innebörd av 

demokrati kan kopplas till hans uppväxt i Chile där en militärdiktatur ersatte en socialistisk 

och demokratiskt vald president. Uppväxtfamiljen var politiskt intresserade och umgänget 

med bland annat en politiskt intresserad morbror stärkte en tidigt etablerad vänsterinriktad 

politisk uppfattning. Detta är ett exempel på hur eleverna antyder att deras uppfattningar 

skapats i relation till betydelsefulla andra personer. Genom eget engagemang i ett 

kommunistiskt parti och flera frivilligorganisationer har Emilio genom vuxenlivet engagerat 

sig för att förbättra villkoren för människor med svag ställning. Uppfattningen om att det ska 

finnas små skillnader mellan människor, det som jag tolkat som den centrala innebörden av 

hans demokratiuppfattning, har han burit med sig under flera år.  
 

Att Melek uppfattar människors lika värde och framförallt jämställdhet som centrala 

innebörder av begreppet demokrati kopplar jag också till hennes egen livshistoria. Under 

uppväxten på den turkiska landsbygden upplevde hon ett traditionellt patriarkalt samhälle där 

kvinnor på olika sätt begränsades i sin vardag. Genom flytten till Sverige blev hon varse 

kvinnors ställning här och kunde göra vad Severin kallar för en jämförelse av händelser i tid 

och rum. Hon kom fram till att det finns många aspekter av kvinnans ställning i Turkiet som 

hon vill ta avstånd ifrån. Denna uppfattning förstärktes troligen genom erfarenheten av att 

leva i ett otillfredsställande äktenskap och den frigörelse som separationen innebar. 

Skilsmässan tolkar jag mot beskrivningen av hennes bakgrund som en betydelsefull 

livserfarenhet för henne som vuxen. Uppfattningen om kvinnors rätt till ett självständigt liv 

tycks vidare ha förstärkts och fördjupats genom den kvinnokurs hon för tillfället läser på 

folkhögskolan. Hon förmedlar minnen av hur en del skolkamrater diskriminerade under 

skolgången i Turkiet och hur auktoriteter särbehandlades i hemlandet, som tidigare nämnts. 
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Detta ser jag som exempel på hur den konkreta vardagserfarenheten av att vara del av vad 

Bourdieu kallar för sociala, kulturella och ekonomiska objektiva strukturer, bidragit till 

hennes förståelse av världen och praktiska hantering av denna. Under uppväxten deltog hon i 

en aktningsfull behandling av lokalsamhällets auktoriteter. Då hennes livssituation nu 

förändrats har hon genom nya intryck och i samspel med sin omgivning hamnat i en 

lärandeprocess som gör att hon uppfattar sin omgivning på ett kvalitativt annorlunda sätt. 

Detta är som tidigare nämnts själva definitionen av lärande i min teoretiska utgångspunkt. 

Således kan Melek idag också ifrågasätta den praktik som hon själv och andra utövade i ett 

tidigare livssammanhang.      
 

Wilhelmson skriver att elevernas tidigare erfarenheter både kan hjälpa och stjälpa dem. I 

föregående avsnitt antydde jag att elevernas möjlighet att uttrycka mer allmängiltiga 

resonemang tycks höra samman med konkreta vardagserfarenheter. Kanske är det, som 

Severin menar, så att människan närmar sig allmängiltighet just utifrån den egna erfarenheten. 

Den egna tidigare erfarenheten gör att människan kan se samband mellan välkända och 

främmande kontexter, vilket sen kan utvecklas till en allmängiltig förståelse. En tidigt 

etablerad erfarenhet eller en central erfarenhet från någon av den vuxna människans 

livssammanhang kan, som jag visat här, ha en avgörande betydelse för begreppsförståelsen. 

Detta gör att precis som erfarenheter möjliggör en viss förståelse, leder bristen på andra typer 

av erfarenheter till att människan saknar andra förståelser. Det blir således inte bara intressant 

vilka innebörder av begreppen demokrati och diktatur eleverna fokuserar, utan också vilka de 

inte tar upp. För den som inte är kvinna och i synnerhet inte levt som kvinna i ett patriarkalt 

samhälle, har det kanske aldrig funnits anledning att fokusera innebörden av jämställdhet som 

en demokratisk komponent. Har man inte själv tillhört en förtryckt etniskt minoritet är det inte 

heller självklart att man kopplar språkrättigheter till demokrati. För den som inte levt i en mer 

totalitär diktatur är kanske inte psykologiska trauman en innebörd av begreppet diktatur som 

man tänker på. För den som inte växt upp eller lever i en religiös kontext, finns det kanske 

inte heller någon tanke på den eventuella konflikten mellan beslutsdemokrati och 

religionsfrihet. Jag finner att Wilhelmson har en viktig poäng när hon menar att 

vuxenutbildningens uppdrag handlar om att få eleverna att genom lärandeprocesser genomgå 

kognitiva konflikter som gör att de inte bara tolkar omgivningen utifrån gamla mönster. Att 

elevernas uppfattningar tycks vara beroende av tids och rumsliga aspekter innebär att lärare, 

framförallt inom vuxenutbildningen, bör intressera sig för elevernas livshistorier. Inte minst 

den vuxna människan bär med sig erfarenheter från ett flertal livssammanhang. Att eleverna i 
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studien har invandrarbakgrund innebär att de dessutom har ett erfarenhetskapital som spänner 

över fler kulturella kontexter, än vad det gör hos många mer monokulturella personer. Genom 

ett erfarenhetsanknutet lärande kan eleven få tillgång till medstuderandes erfarenheter, vilket 

gör att nya innebörder av de begrepp som diskuteras kan fokuseras av eleven.  
 

Genom att gemensamt synliggöra så många innebörder som möjligt utifrån individuella 

erfarenheter och tillsammans försöker finna struktur, samband, allmängiltighet och 

konkretioner i och mellan dem kan eleverna nå en mer kvalitativ begreppsförståelse. Det är då 

som, för att tala med Hyltegren och Lindquist, de samhälleliga begreppen kan bli verkligt 

effektiva verktyg i handen på den vuxne som deltagare i pågående samtal om samhällets 

utveckling och som utövare av sina medborgerliga rättigheter. 
 

7.5 Den välvilliga kritiken 
 

Jag har tolkat det som att vuxenutbildningen strävar efter att etablera en välvilligt kritisk 

inställning till demokrati hos eleverna. Passivitet och brist på kritik anses vara en fara. Mot 

denna bakgrund tolkar jag det som att det finns indikationer i elevernas utsagor som ger 

anledning till oro. Det är visserligen så att tre av de fyra intervjuade eleverna som presenteras 

i denna studie uttrycker en uppfattning som jag menar är genomgående positiv gentemot 

demokrati. En anledning till oro är dock den uppfattning som framhålls av Ahmed, där den 

principiella innebörden av demokrati är förhandlingsbar i utbyte mot möjligheten att leva i 

frånvaro av konflikter. Jag menar som tidigare nämnts att en sådan uppfattning är fullt 

förstålig utifrån en konfliktfylld bakgrund. Då många elever med utländsk bakgrund har 

erfarenheter av konflikter på olika sätt, vill jag också påstå att den uppfattning Ahmed 

uttrycker är antagligen inte unik. Känslan av att ”jag skulle inte tänka eller någonting” om 

bara man fick återgå till ett vanligt liv i frånvaro av konflikter delas troligen av fler. För 

vuxenutbildningen, vars syfte är försöka få eleverna att värdesätta ett kritiskt tänkande, utgör 

denna hållning en utmaning att ta på allvar. Likadant är det med den uppfattning som Lamis 

uttrycker, där frågor som i en svensk utbildningskontext kopplas till beslutsdemokrati istället 

görs till föremål för religiösa auktoriteters utlåtande. Jag menar återigen att detta visar hur 

viktigt det är att läraren skaffar sig en bild av elevernas förförståelser och väljer att i första 

hand för sig själv begripliggöra, hellre än att fördöma, dessa uppfattningar. 
 

Att eleverna i mindre grad betonar demokrati i innebörden beslutsdemokrati och framförallt 

knappt tar upp beslutsdemokratins underordnade innebörder bör även ses som oroande. Det 
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finns enligt min tolkning ett stöd för elitdemokrati som jag anser uttrycks i ett par av 

intervjuerna. I dessa utsagor ges som tidigare nämnts ledare en central roll, medan demokrati i 

vardagliga sammanhang och den enskilda människans involvering i politiken inte uppfattas 

som betydelsefullt. Sådana attityder menar jag strider mot vuxenutbildningens strävan efter att 

alla elever ska inse värdet av att engagera sig i samhällsutvecklingen. Kanske är också 

fokuseringen på frånvaro av konflikt, som jag tolkar att tre av eleverna mer eller mindre 

explicit gör, anledning för läraren att vara uppmärksam. Framförallt om man väljer att inte 

bara se det utifrån deras erfarenhet av våldsamma konflikter utan också utifrån det stöd för 

elitdemokrati som ett par elever implicerar. Konflikter mellan olika intressen och viljor, givet 

att de inte är våldsamma, bör nog anses vara ett tecken på en vital beslutsdemokrati. Jag ser 

därför att ”konflikt” kan bli ett angeläget begrepp att diskutera i ett lärande om demokrati.  

 

Jag menar också att det framkommit att då eleverna i studien kommit till Sverige som vuxna 

har de begränsade erfarenheter av den svenska politiska kontexten. Som redovisats tycker 

Emilio att det är svårt att följa svensk nyhetsrapportering och Lamis ser mest TV på 

hemspråket samt tycker att det är svårt att urskilja alternativen i den svenska partipolitiken. 

Ingen av eleverna diskuterar hur de uppfattar att mer demokrati kunnat utvecklas i Sverige på 

något sätt som fokuserar flera faktorer eller perspektiv. Lamis och Melek uttrycker vidare att 

de inte uppfattar några större demokratiska dilemman i Sverige. Jag kan till exempel belysa 

Lamis utsaga ”här i Sverige finns demokrati”. Jag menar att den uppfattningen även finns hos 

många som är födda i landet. Det finns dock en risk att den invandrade vuxne i jämförelsen 

mellan det nya hemlandet och ursprungslandet kan komma att idealisera de svenska politiska 

förhållandena (motsatsen är naturligtvis också möjlig, även om en sådan uppfattning inte 

uttrycks i denna studie).  En anledning till att man bestämt sig för att komma hit, som 

framhålls av Melek och Ahmed i intervjuerna, är ju inte sällan att man hoppas på bättre 

livsförutsättningar i det nya landet. Läraren bör dock vara medveten om att en uppfattning där 

svenska förhållande idealiseras försvårar den välvilligt kritisk inställning till 

demokratibegreppet som vuxenutbildningen har för avsikt att förmedla. 
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8 Sammanfattning 
 

8.1 Sammanfattande slutsatser 
 

Jag har studerat hur vuxenelever med utländsk bakgrund kan uppfatta begreppen demokrati 

och diktatur, hur deras uppfattningar hänger samman med tidigare erfarenheter samt hur 

uppfattningarna förhåller sig till det intentionella lärandeobjektet. Då det intentionella 

lärandeobjektet har varit en kvalitativ förståelse av begreppen har uppfattningarna analyseras 

utifrån angivna kvalitetskriterier. Uppfattningarna har också relaterats till vuxenutbildningens 

strävan efter att förmedla en välvilligt kritisk inställning till demokrati hos eleverna.  
 

Elevernas uppfattningar om demokrati och diktatur är högst individuella. Att demokrati kan 

förknippas med en mångfald av idéer och praktiker, så som Dahl menar, är tydligt i 

materialet. Genom att kartlägga var elevernas uppfattningar förhåller sig i förhållande till de 

angivna kriterierna för en kvalitativ begreppsförståelse, har jag velat visa på var i en eventuell 

lärandeprocess eleverna skulle kunna behöva stöttning för att nå målet. Jag har sett på i vilken 

mån eleverna skapar struktur genom att formulera en hierarki bland de principer och idéer 

som de associerar med begreppen. Jag har konstaterat att samtliga uppfattningar har någon, 

som jag tolkat som mer eller mindre, medveten struktur. Detta gäller särskilt för elevernas 

uppfattningar om demokrati, då de genomgående talade mindre om diktatur i intervjuerna. 

Kriteriet innebördsrikedom har inneburit att jag sett på huruvida eleverna har kännedom om 

de olika innebörder som begreppen brukar förknippas med i samhällsteorin. Jag har kunnat 

konstatera att eleverna har olika hög grad av innebördsrikedom i sina uttryckta uppfattningar. 

Ingen av eleverna kan anses nå upp till kvalitetskriteriet om innehållsrikedom i den 

betydelsen att de redogör för ett flertal av de båda begreppens innebörder. Överlag 

kännetecknas uppfattningarna om demokrati i högre grad av innebördsrikedom än 

uppfattningarna om diktatur. Medan uppfattningarna om demokrati är mer individuella är 

också ett påfallande resultat att eleverna generellt belyser diktatur utifrån innebörderna 

rädslans regim och maktövertag. Ingen av eleverna diskuterar diktatur utifrån skillnader i 

styre, genomslagskraft, organisation och legitimitetsanspråk. En tydlig slutsats är även att 

eleverna i mindre grad betonar demokrati i innebörden beslutsdemokrati, och framförallt 

saknas nästan helt ett synliggörande av beslutsdemokratins underordnade innebörder. En 

annan slutsats är att eleverna, med vad jag tolkat som olika grad av medvetenhet, uttryckt en 
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förståelse av demokrati och diktatur som relativa begrepp. Ett par av eleverna uttrycker en 

relativ förståelse parallellt med en mer absolut förståelse av begreppen.  
 

Genom kvalitetskriteriet orsak- och sambandstänkande har jag studerat i vilken mån eleverna 

gett generella eller flerfaktorella beskrivningar som belyser orsaker och samband med mer än 

en faktor eller utifrån mer än ett perspektiv. Jag har funnit flera exempel på både generella 

och flerfaktorella beskrivningar i utsagorna. Det finns också några exempel på mer 

enfaktorella beskrivningar. Jag har konstaterat att graden av generalitet i elevernas 

uppfattningar kan vara svår att uttolka, då det är möjligt att eleverna talar om specifika fall, 

men egentligen föreställer sig generalitet. I dessa fall har möjligheten att kartlägga detta i viss 

mån varit beroende av att följdfrågor ställts under intervjun. Jag har uppfattat att eleverna i 

mindre grad funderat över orsak och samband i förhållande till förekomsten av demokrati och 

diktatur, eller kanske att de är mindre vana att uttrycka sin uppfattning kring detta. Eleverna 

uttrycker ändå flera faktorer och perspektiv som har förklaringsvärde. Ingen elev belyser dock 

ett flertal perspektiv eller faktorer vilket enligt samhällsteorin anses nödvändigt för att 

förklara förekomsten av demokrati respektive diktatur. Jag har sett på i vilken mån eleverna 

uttrycker allmängiltighet och konkretion genom att de belyser samma fenomen utifrån högre 

och lägre nivåer på abstraktionsstegen. Jag har funnit flera exempel på där eleverna använder 

sig av både allmängiltighet och konkretion. Det har även funnits ett fåtal exempel på där 

allmängiltighet använts utan konkretion. Vanligare har det varit att eleverna uttrycker 

konkretion utan allmängiltighet. Detta skulle som tidigare nämnts kunna bero på en ovana att 

uttrycka sig i allmängiltiga termer. Ett annat sätt att se på det är att eleverna inte genomgått en 

lärandeprocess som skulle kunna koppla individuella upplevelser till mer kollektiva 

erfarenheter och därigenom uppenbara allmängiltighet för eleverna.  
 

Jag har tolkat det som att vuxenutbildningen strävar efter att etablera en välvilligt kritisk 

inställning till demokrati hos eleverna. Tre av eleverna i studien uttrycker en genomgående 

positivt inställning till begreppet. Samtidigt finns det hot mot den välvilliga kritiken. En elev 

tycks beredd att förhandla bort demokratins principer. Ett par elever antyder ett stöd för 

elitdemokrati där den lilla människans politiska engagemang tycks försumbart. Vidare tolkar 

jag att eleverna uttrycker att de har begränsade erfarenheter av den svenska politiska 

kontexten. Detta kan innebära en risk för att uppfattningen om demokratin i Sverige, kanske 

särskilt när den ställs i kontrast mot de politiska förhållandena i hemlandet, idealiseras. Jag 

anser att eleverna i en lärandeprocess därför skulle behöva stöttning i att väcka den 
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kontroversiella fråga som Dahl menar finns inneboende i demokratibegreppet. Frågan om hur 

folkstyre ska definieras och konkretiseras.  
 

Jag menar att vuxenutbildningen bör arrangera lärande så att nya lärandeobjekt knyts till 

elevernas tidigare erfarenheter. Studien visar på att erfarenheter från uppväxten och från olika 

livssammanhang som vuxna, spelar en avgörande roll för elevernas begreppsuppfattningar. 

Då eleverna har invandrarbakgrund har de dessutom erfarenheter från varierande kulturella 

sammanhang. Deras bakgrunder har för att tala med Bourdieu möjliggjort olika erfarenheter. 

Jag har funnit att beroende på var i världen och under vilka förutsättningar eleverna levt har 

de kommit att uppmärksamma olika innebörder av begreppen demokrati och diktatur. Jag 

menar, precis som Wilhelmson, att i vuxenutbildning bör elevernas individuella erfarenheter 

synliggöras för att bli till ett gemensamt erfarenhetskapital som kan uppmärksamma eleverna 

på nya innebörder som tidigare varit okända på grund av deras egen bakgrund.  
 

8.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 
 

Tidigare forskning som studerat elevers begreppsuppfattningar i de samhällsorienterade 

ämnena har ofta landat i att det finns ett påtaligt glapp mellan elevers mer vardagliga 

uppfattningar och lärares mer vetenskapliga förståelser av begrepp. Detta är också en slutsats 

att dra från min studie, som i sig inte är att betrakta som överraskande. Det är dock intressant 

att undersöka på vilket sätt elevernas uppfattningar skiljer sig mot mer kvalitativa 

begreppsförståelser. En del tidigare forskning har bland annat visat att elever kan ha svårt att 

beskriva begrepp i termer av generalitet och allmängiltighet. Andra studier har tvärtom hävdat 

att elever har denna förmåga. Min studie utgår ifrån ett begränsat material på 4 kvalitativa 

intervjuer, vilket försvårar möjligheten till generella slutsatser och jämförelser med tidigare 

forskning. Några kommentarer kan dock ges. Genom denna studie har jag redovisat flera 

exempel på att elever ger generella beskrivningar samt talar i termer av allmängiltighet. Jag 

har även redovisat flera exempel på mer enfaktoriella och personfixerade uppfattningar hos 

eleverna. Jag uppfattar att jag i jämförelse med Severin, som i sin avhandling som tidigare 

nämnts undersökte begreppsuppfattningar hos elever i årskurs 9, har funnit en högre grad av 

generella beskrivningar. Severin uttrycker att han fann allmängiltigheten i elevernas utsagor 

svårbedömd. Jag har också konstaterat en sådan problematik. Jag har samtidigt, och till synes 

till skillnad från Severin, redovisat flera exempel där jag uppfattat att eleverna på ett tydligt 

sätt kopplat allmängiltiga beskrivningar till konkretioner. Det har även funnits enstaka 

exempel i studien på elever som uttrycker allmängiltighet utan konkretion, vilket Severin inte 
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tycks ha fått fram i sin undersökning. Däremot är min slutsats liksom Severin att det är 

betydligt vanligare att eleverna uttrycker konkretion utan allmängiltighet, än tvärtom. 

 

I en framtida forskning skulle jag gärna se hur en studie av detta slag kan användas för att 

planera och iscensätta ett lärande om specifika begrepp som demokrati och diktatur för 

vuxenelever. Då skulle elevernas uppfattningar före lärandet kunna jämföras med deras 

begreppsförståelse efteråt i ett försök att utvärdera den effekt lärandesituationer inom 

vuxenutbildning kan ha på elevernas förståelser av samhällsbegrepp. 
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Bilaga: frågeguide 

 
Inledande frågor 

 

Kan du berätta om din uppväxt och ditt liv fram till idag?  

(Samtliga punkter togs upp med alla elever: skolgång, familj, betydelsefulla relationer, 

arbetslivserfarenhet, flytten till Sverige) 

 

Hur ser din livssituation ut idag?  

(Samtliga punkter togs upp med alla elever: skola, bostad, familj, intressen, framtidsplaner) 

 

Om begreppen 

 

Vad tänker du att demokrati betyder?  

 

Tänker du att det finns olika typer av demokrati?  

 

Vad tänker du att diktatur betyder?  

 

Tänker du att det finns olika typer av diktatur?  

 

Fördjupande frågor 

 

Vid vilka tillfällen har du tänkt på vad diktatur är?  

 

Vid vilka tillfällen har du tänkt på vad demokrati är?  

 

Vad är som gör att det finns mer demokrati på vissa ställen och mer diktatur på andra ställen?  

 

Hur skulle världen se ut när det gäller demokrati och diktatur om du fick bestämma?  

 

Vad skulle behövas för att det skulle bli så som du vill (se ovan)?  
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Avslutande frågor 

 

Vad och/eller vem tror du har påverkat din uppfattning om demokrati respektive diktatur 

mest, d.v.s. det som vi nu pratat om?  

 

Tänker du ofta på de här frågorna idag? I vilka situationer i så fall? 

 

Är det något mer som du inte sagt om demokrati och diktatur som du vill tillägga? 

 

 

 
 


