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Instruktioner

Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, 
stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.

Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktions-
lagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i 
verktygspaletten.

För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska 
manualen på goteborg.se/grafiskprofil. 

Charta 
för demokrati i skolan 

http://www.goteborg.se
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Stärk demokratin 
på din skola
Nu kan skolor i Göteborgs Stad ansluta sig till en gemensam 
satsning för att stärka demokratin. Charta för demokrati i skolan är 
en del av stadens demokratisatsning inför jubileumsåret 2021, under 
rubriken Ungt inflytande. 

Elever och lärare på skolor som ansluter sig till Charta för demokrati i skolan ställer sig bakom de 
här punkterna:

Skolan har ett samhällsuppdrag att utbilda demokratiska medborgare. Det innebär att  
skolan lyfter fram skrivningarna i skollagen och läroplanen och omsätter det i praktiken. 

Skolan delar sina erfarenheter med andra skolor på en årlig konferens och medverkar 
därmed till att det demokratiska uppdraget utvecklas och stärks.

Skolan kommer att leva sitt demokratiska uppdrag genom att elever och vuxna  
tillsammans skapar en struktur för det. X

X

X

X

X

Skolan använder modellen med en tankeram och struktur som Charta för demokrati i 
skolan tagit fram och som bygger på skolans demokratiska uppdrag.

Att vara en chartaskola innebär att vara en skola där elever och lärare lyfter fram och utvecklar 
det demokratiska uppdraget tillsammans med andra skolor genom medskapande och be- 
prövad erfarenhet. För att ansluta sig till chartan behöver skolan besluta att systematiskt för-
stärka och förtydliga sitt arbete med demokrati. Elever och lärare deltar i en utbildning och tar 
del av erfarenheterna från arbetet med chartan. På en årlig demokratikonferens kan skolorna 
dela exempel och erfarenheter med varandra och tillsammans utveckla Charta för demokrati i 
skolan. Elevernas och lärarnas erfarenheter och handlingar i demokrati systematiseras i en kun-
skapsbas som sedan delas av chartaskolorna gemensamt.

Demokrati manifesteras i handlingar i vardagen och omfattar alla vuxna och elever på 
skolan.

 

”Om man vill  
vara demokratisk  

måste man kunna vara 
demokratisk åt andra 
som man inte känner 

eller brukar vara med.” 
         Elev i årskurs 7
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Skolan har uppdraget att lära barn och unga att bli 
demokratiska samhällsmedborgare, och utvecklas till 
självständigt tänkande och ansvarsfulla människor.  
Skolans demokratiska uppdrag är beskrivet i skol- 
lagen och läroplanerna. 

Skolan fick uppdraget på 1946 års skolkommissions 
rekommendation med bakgrund av de brott mot 
mänskligheten som skedde under andra världskriget. 
Det står i skollagen att utbildningen ska förmedla 
och förankra respekt för de grundläggande demokra-
tiska värderingar som det svenska samhället vilar på 
(1 kap 4§). 

I läroplanens första kapitel står att skolan ska vara 
öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Undervisningen ska bedrivas i demokratis-
ka arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet.

För att undersöka hur skolor lever sitt demokratiska 
uppdrag har elever och lärare intervjuats för att iden-
tifiera de demokratiska vardagliga handlingarna. I 
samtalen har elever och lärare på fem skolor deltagit i 
fokusgruppsamtal. Ett antal områden har formulerats 
som en grund för att hitta en struktur för demo-
krati i skolan. Samtalet, känna sammanhang och 

Skolans 
demokratiska 
uppdrag 
Chartan visar hur elever, lärare och rektorer systematiskt kan arbeta 
med det demokratiska uppdraget i skolans vardag.

gemenskap, former för att samarbeta, tillit, delaktighet 
och hur vi hanterar konflikter är några områden som 
samtalen har rört sig i. 

Charta för demokrati i skolan kan hjälpa skolan att 
synliggöra och lyfta fram sitt arbete som leder till att 
demokratin på skolan utvecklas.

”Demokratin – i skolan 
liksom i politiken – är inte  

starkare än den bindning som  
finns till människors värderingar  
och handlingar. Demokratiska  
förhållningssätt måste därför  

återerövras med varje ny  
       generation. Skolans praktik  

 och vardag är den självklara  
           arenan för detta.”                          
  Majken Humle 2010
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En tankemodell  
om demokrati
Chartaarbetet vilar på tanken att se demokrati som både 
funktionalistisk och normativ.

eleverna normera demokrati varje dag genom det 
som uttrycks i förordningar, konventioner och  
deklarationer som gäller för samhället och därmed 
skolan: 
• Alla har rätt till ett tryggt liv 
• Alla ska behandlas lika – icke-diskriminering  
• Jämlikhet 
• Jämställdhet 
• Vi tar hand om och ställer upp för varandra

I chartan beskrivs normativ demokrati med orden 
demokratiska principer och förhållningssätt. Hur  
lärare och elever varje dag normerar demokrati 
genom att lyssna, tala, involvera, interagera, bemöta, 
stödja, hjälpa, dela, välja, besluta, lära och handla. 

Det är genom elevers och lärares handlingar som 
skolor visar hur de lever sitt demokratiska uppdrag.

Teorin om funktionalistisk och normativ demokrati 
har utvecklats av senior professor Tomas Englund, 
Örebro universitet (1999). Översatt till skolans värld 
innebär teorin att skolan styrs och leds av en viss 
ordning, en överenskommelse på samhällsnivå hur 
den ska fungera, som iscensätts varje dag av skolans 
personal. Det är så här samhället vill att skolan ska 
vara ordnad. Detta är funktionalistisk demokrati. 
Den handlar om styrning och ledning. 

Normativ demokrati kan beskrivas som de mänskliga 
rättigheterna, de som i skollag och läroplan kommit 
att kallas normer och värden, omsatta till vardagliga 
handlingar. 

Det finns en demokratisk röd tråd, en samhälls- 
bärande norm, via internationella konventioner, 
grundlag, kommunallag, skollag och läroplan för de 
offentliga skolorna. Lärarna ska tillsammans med 

“Where, after all do universal rights begin? In small places, close to home – so 
close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they 
are the world of the individual person; the neighborhood he lives in; the school 
or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the 
places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportuni-
ty, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, 
they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold 
them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.”   
                Eleanor Roosevelt 1958 
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Chartans modell
Behövs det en särskild struktur för demokrati? Utifrån 
erfarenheterna från arbetet med chartan så är svaret ja. Elevernas 
och lärarnas berättelser visar att skolorna redan nu aktivt arbetar 
med demokrati, men arbetet behöver ett tydligare sammanhang 
och en struktur för att bli synligt. 

En enkel modell som utgår från skolans uppdrag kan 
hjälpa skolorna att skapa en struktur som lyfter fram 
de demokratiska handlingarna och visa på hur demo-
krati normeras av lärare och elever varje dag i skolan. 

Modellen visar vad som i chartan kallas den demo-
kratiska röda tråden: Demokratin har ett innehåll 
som upprätthålls med demokratiska principer genom 
demokratiska verktyg för att göra demokratiska 
handlingar i vardagen. Så här beskriver vi de olika 
delarna i den demokratiska tråden:

Innehåll: En hänvisning till skolans styrdokument där 
skolan ska förmedla samhällets demokratiska värden 
som öppenhet, frihet, rättighet, skyldighet, ansvar

Förhållningssätt/principer: Hur vi är och gör mot 
varandra, det vill säga hur vi normerar  
demokrati genom deltagande, tillit, omsorg,  
ömsesidighet, allas lika värde, bemötande

Verktyg: Metoder, regler och annat som används för 
att göra demokrati, till exempel samtal, samarbete, 
konfliktlösningssätt, beslut

Handlingar: Demokrati är synligt i hur vi gör varje 
dag i skolan. Det är i vardagen demokratins hand- 
lingar visar sig. 

Handlingar  
i vardagen

Demokratiska  
innehållet

Demokratiska 
verktyg

Demokratiska  
principer
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”Om barnen känner 

att vi pratar med dem 
tycker de att vi arbetar 

med demokrati.  
Viktigt att ge barnen 

den känslan.”  
Lärare

Till skillnad från informationssamtal, konsultations- 
samtal, debatt och diskussion innebär lärande dialog 
att de som samtalar tänker och lär om en fråga till-
sammans från olika perspektiv.  Fyra frågor är alltid 
utgångspunkten för skolor som börjar sitt chartaarbe-
te för demokrati i skolan:

• Vad är demokrati? 
• Vad behövs för att demokrati ska fungera?  
• Är det viktigt hur man är mot varandra  
i en demokrati?  
• Tycker du att din skola är en demokrati? 

I chartans lärande dialog samtalar vi i olika  
konstellationer vid sex olika tillfällen. Samtalets form 
innebär att deltagarna först får en frågeställning att 
tänka själv kring, sedan i par och därefter tillsam-
mans i hela gruppen.

Tillfälle 1: Elever och lärare samtalar utifrån de fyra 
grundfrågeställningarna. 
 
Tillfälle 2 och 3: Elever och lärare samtalar vidare 
utifrån resultatet av tillfälle 1. Samtalen utvecklas 
olika beroende på svaren.  
 
Tillfälle 4: Elever tar del av lärarnas svar och lärarna 
tar del av elevernas svar från tillfälle 1 och 2. 
 
Tillfälle 5: Elever och lärare samtalar om skolan 

i framtiden. Utifrån den bästa av världar, hur kan 
skolan vara då?

Tillfälle 6: Demokratikonferens med möten mellan 
elever och lärare på olika deltagande skolor enligt 
en viss ordning. Först samtalar elever och lärare från 
samma skola om teman utifrån demokrati i skolan. 
Därefter samtalar eleverna från de olika skolorna 
blandat i grupper med varandra, och likadant gör 
lärarna. 

Den sista konstellationen i den lärande dialogen är 
när elever och lärare från olika skolor samtalar med 
varandra. Varje gruppsamtal har samtalsledare.  
Därefter sker ett samtal i den stora gruppen om  
reflektioner kring samtalens innehåll och vilka  
erfarenheter av demokrati i skolan som deltagarna 
har delat. Alla samtal dokumenteras. 

Sättet att samtala som chartaarbetet har utformat 
kallas demokratiska samtal. Det är en samtalsform 
som möjliggör att elever och lärare kan normera  
demokrati. Den kan ske i skolans olika forum, i en viss 
form och med ett visst innehåll. Förhoppningen är att 
de skolor som ansluter sig till chartan för in ett nytt 
begrepp för samtal, demokratiska samtal, för att sär-
skilja det från andra typer av samtal som förs i skolan.

Med hjälp av samtalen kan skolan skapa en demo-
kratisk struktur, från demokratisk vilja till handling. 

Samtalet – en 
viktig grund
Chartans samtalsmodell utgår förutom fokusgruppsmetoden också 
från begreppet lärande dialog och demokratiska samtal.
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Den demokratiska strukturens  Exempel på utsagor av elever och lärare 
olika steg     
 
Vad/hur vill vi göra?   ”Om alla ska få säga vad de tycker, behövs demokrati  
     och någon som styr upp samtalet (så att alla   
     kommer till tals)” 
 

Dilemman    ”Man måste ha ett system så att alla får säga sitt.  
     Annars tar någon över samtalsrummet. Ofta är det  
     såna som man ser och hör mycket som får respekt.” 
 

Analys av orsaker och effekter ”Det blir inget flyt i samtalet om inte alla deltar. Många  
     är också mer vana att prata och ta för sig och ser  
     kanske inte att andra tystas och blir utanför.”  
 

Lösningar    ”Dom som tar plats måste backa lite och släppa fram  
     andra (visa respekt för andra). Stötta varandra så att  
     man vågar säga vad man tycker.”  
 

Vad behöver vi lära oss och   ”Använda enkla ord, ha en öppen kommunikation, 
hur ska vi göra framåt?  göra demokrati tillsammans. Hjälpa varandra att  
     komma med förslag.” 

Från demokratisk 
vilja till handling
En demokratisk struktur skapas i olika steg från en demokratisk vilja 
till handling. Här är ett exempel på hur elever och lärare samtalat 
på temat delaktighet enligt de olika stegen i den demokratiska 
strukturen. 

 ”Regeringen tar ett  
 samlat grepp om pågående  
 och framtida insatser för att slå  
 vakt om och stärka demokratin:  
 främja – fler ska vara delaktiga i  
 demokratin, förankra – fler ska  
 förstå och praktisera demokratin  
 samt försvara – fler ska stå upp för  
  demokratin”                          
   regeringen.se 2018



Göteborgs Stad tillsammans med  
likvärdiga avsändare

Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid 
varandra i sidfot, från höger till vänster.

Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  
jämbördiga avseende storlek och placering.

Vid logotyperna kan du skriva projektets eller 
verksamhetens namn. 

 

Att ansluta sig till Charta för 
demokrati i skolan
 » Ta ett beslut om att skolan systematiskt 
vill förstärka och förtydliga sitt arbete 
med demokrati. 

 » Delta i en informationsträff för lärare och 
skolledare om Charta för demokrati i  
skolan i Center för skolutvecklings regi.

 » Anmäl elever och lärare till en utbildning och ta del av erfarenheterna 
från arbetet med Charta för demokrati i skolan. Utbildningen utgår 
från skolans vardag och ger en tankeram och en modell för hur vi kan 
identifiera och arbeta med demokrati i skolan. 

 » Träffa andra skolor under en årlig demokratikonferens där vi  
tillsammans vidareutvecklar det demokratiska uppdraget genom  
beprövad erfarenhet, utifrån varje skolas lokala förutsättningar, under 
en årlig demokratikonferens. Center för skolutveckling erbjuder  
fortsatt stöd i det dagliga demokratiska arbetet.

Tack!
Ett stort tack till elever, lärare och rektorer på Glöstorpsskolan,  
Ellen Key-skolan, Rannebergsskolan och Önneredsskolan F-3 och 7-9 
för ert bidrag till Charta för demokrati i skolan.

Gruppen som tillsammans med elever och lärare skapat grunden till 
chartan:   
Paula Aijmer, Stadsledningskontoret 
Gunnel Falck, Social resursförvaltning 
Lars Havstad, Center för skolutveckling

Ta reda på mer! 
Center för skolutveckling bidrar med stöd och kunskap när skolorna vill 
lyfta fram sitt demokratiska uppdrag. Kontakta oss om du vill veta mer: 
center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

”Demokrati är när man 
tänker på nåt man tror 
är bra för alla och vad 
andra tror” 
 Elev i årskurs 9


