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Abstract 

 

Textbooks are one of the main resources often used in Swedish primary schools. The aim of 

this study is to analyse how democracy is presented in four textbooks in the subject civics. In 

addition, the research project aims to analyse how the content of the textbooks align with the 

curriculum content for primary schools in the subject civics for grades 4-6. This study is 

governed by two research questions which are: In what way is democracy presented in four 

civics textbooks used in grades 4-6? And To what extent is the content of the textbooks aligned 

with the curriculum content that concerns democracy in the subject civics for grades 4-6? These 

questions are explored through a theoretical framework which presents democracy in two 

perspectives, namely the maximal and the minimalist perspective. To understand how 

democracy is portrayed in four civics textbooks, a qualitative content analysis model has been 

used. By using a content analysis, an insight is gained into how democracy aligns with the 

curriculum content of the subject civics and which democracy perspective is highlighted in each 

textbook. The first result of this study show that three out of four textbooks present democracy 

only in accordance with the minimalist approach. However, one textbook not only promotes 

aspects of democracy linked to the maximalist perspective, but also those connected to the 

minimalist perspective. The second result of this study indicates that the analysed textbooks 

present democracy as outlined in the relevant section of the curriculum for the subject civics.  
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1. Inledning 

Grundskolan styrs av ett politiskt och demokratiskt arbete som presenteras i Läroplanen för 

grundskolan 2011, även kallad Lgr 11. Läroplanen beskriver hur skolan ska regleras utifrån 

olika demokratiska uppdrag. Dessa uppdrag består av demokratiska mål och arbetssätt vars 

syfte är att upprätthålla demokrati. Undervisningen i skolan ska förmedla kunskap om 

demokratins innehåll och demokratiska beslutsprocesser men också integrera elever till att 

verka i en social och trygg miljö som grundas på demokratins principer (Lgr 11, ss. 7-15). I 

samhällskunskapsämnets centrala innehåll lyfts demokrati som ämnesinnehåll särskilt upp, då 

den framför andra ämnen har i uppdrag att förmedla demokratins innebörd (ibid, s. 218).  

 

Niklas Ammert konstaterar att elever utvecklar kunskap om vad demokrati är i skolan, bland 

annat genom lärarens förhållningssätt, kunskaper och användning av resurser. Undervisningens 

innehåll om vilka kunskaper som lärs ut bör gå i linje med styrdokumentens krav. Innehållet 

presenteras genom olika resurser, där det konstateras att läroböcker är en central resurs 

(Ammert 2011a, ss. 17-18). Men hur vet man om innehållet i läroböckerna framställer 

demokrati enligt läroplanens kriterier om vad som bör läras ut? Det vet man troligtvis inte, 

eftersom det idag inte finns någon läromedelsnämnd som granskar om läroböckernas innehåll 

överensstämmer med kursplaner, vilket gjordes fram till år 1991 (Skolverket, 2015). Eftersom 

det inte finns någon statlig granskning av läroböcker kan man inte heller vara säker på att 

läroböcker är anpassade efter styrdokumentens krav då innehållet i läroböckerna i princip kan 

presentera vad som helst. Numera är det lärarens uppgift att granska läroböckers innehåll innan 

de används i undervisningen (Ammert 2011a, s. 17). Därför kommer vi i denna undersökning 

studera hur demokrati framställs i fyra läroböcker för att kunna analysera på vilket sätt 

innehållet i läroböckerna går i linje med styrdokumentens krav. 

 

Lärobokens innehåll kan påverka, härleda och forma elevers kunskapsutveckling. Det 

ämnesinnehåll som presenteras i läroboken påverkar elevers och lärares uppfattning om vilken 

information som är viktig, den information som exkluderas är enligt läroboken inte lika viktig 

att förmedla (ibid, s. 18). Ammert betonar att lärare behöver kunskap om läromedel och redskap 

för att analysera läroböcker innan de används i undervisningen, detta för att lärare ska få en 

överblick för det innehåll som presenteras i läroböckerna. Ett sätt att analysera innehållet i 
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läroböcker är genom en metod som kallas innehållsanalys (ibid, s. 260). Med anledning av att 

läroboken är en central resurs och avgörande för elevers kunskapsutveckling kommer vi i denna 

undersökning analysera läroböckerna genom en innehållsanalysmetod (ibid, s. 260). Som 

blivande lärare är denna undersökning ytterst central, särskilt för att vi i framtiden på förhand 

ska kunna bedöma om läroböcker är lämpliga att använda i undervisningen, detta genom att 

undersöka om innehållet som framställs går i linje med styrdokumentens krav. 

 

Förhoppningen är att vi efter studiens genomförande kan få inspiration för att närmare förstå på 

vilket sätt man kan förhålla sig till läroböcker i undervisningen. Med andra ord kan denna 

undersökning ge oss kunskaper som i framtiden kommer att vara viktiga att tillämpa i vår 

yrkesutövning. Denna undersökning kan genom diskussionen förmedla hur viktigt det är att 

analysera läroböcker innan de används i undervisningen av lärare. Detta kan bidra till att vi kan 

forma vår framtida undervisning utifrån läroplanens krav samtidigt som vi använder läroböcker.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
För att få en större inblick av innehåll som läroböckerna förmedlar kommer vi i denna 

undersökning analysera hur demokrati framställs i fyra samhällskunskapsläroböcker för årskurs 

4-6. Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka hur demokrati framställs i läroböckerna 

och hur innehållet går i linje med det centrala innehållet i läroplanen. Vår analys utgår från det 

centrala innehållet som ska behandlas i samhällskunskap för årskurs 4-6. Det är framförallt två 

frågeställningar som styr denna undersökning: 

 

• På vilket sätt framställs demokrati i fyra samhällskunskapsläroböcker i årskurs 4-6?  

• Hur går läroböckernas innehåll i linje med den punkt som berör demokratibegreppet 

i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i samhällskunskap? 

 

1.2. Undersökningens avgränsningar 
I denna studie avgränsar vi oss till att undersöka framställningen av demokrati i fyra 

samhällskunskapsläroböcker som är anpassade för årskurs 4-6. Vi använder endast metoden 

innehållsanalys och är medvetna om att vi utesluter andra metoder som till exempel observation 
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och intervju som skulle kunna bidra till annan typ av materialinsamling och därmed andra 

insikter. Hur lärare eller elever tillämpar och begriper kunskap om demokrati och demokratiska 

värden i socialisationen med varandra är en verklighetsaspekt som vi därmed utesluter. På grund 

av tidsbegränsning har vi valt bort andra metoder och istället fokuserat på att analysera 

innehållet i läroböckerna.  

 

1.3. Disposition 
I första kapitlet har vi inlett med att förklara våra bakomliggande motiv för studien. Vi 

presenterar även syfte, frågeställningar och studiens avgränsningar som ligger till grund för vår 

empiriska undersökning. I andra kapitlet presenteras bakgrunden, där centrala begrepp som 

används i undersökningens gång definieras och ges bakgrundskunskap om, detta för att det är 

viktigt att läsaren ska kunna hänga med och begripa innehållet. De centrala begreppen som 

definieras är läroplan, demokrati i läroplan, samhällskunskap och lärobok. I det tredje kapitlet 

presenteras tidigare forskning som gjorts om läroböcker. I kapitlet som följer sätts studien in i 

ett teoretiskt ramverk som lyfter fram olika filosofers och statsvetares synsätt på demokrati. I 

det femte kapitlet redogörs studiens metodval, vilket material vi har använt och under-

sökningens genomförande. I kapitlet som följer analyseras och redogörs de resultat vi kommit 

fram till av det insamlade materialet, där varje lärobok presenteras för sig självt. I det sista och 

sjunde kapitlet avslutas studien med slutsatser och slutdiskussion. Genom undersökningen har 

vi samlat intressanta aspekter som på vetenskaplig front förtjänar att studeras i framtiden, av 

den anledningen kommer även kapitlet att behandla vidare forskning. 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation om uppsatsens centrala ämnesbegrepp, vilka 

är läroplan, demokrati i läroplan, samhällskunskap och lärobok. Syftet med detta avsnitt är att 

tydliggöra och presentera fakta kring de begrepp som används löpande i denna uppsats. 

 

2.1. Läroplan  
Som nämnt ovan är läroplanen ett politiskt styrdokument som utfärdats av regeringen, som bör 

följas av den verksamhet den är avsedd för. I läroplanenen beskrivs skolverksamhetens arbete, 

som de medverkande i skolan bör eftersträva och nå. Grundskolans läroplan innehåller olika 

delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, syfte 

och centralt innehåll för de olika ämnena som behandlas och kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav (Skolverket, 2017). 

 

Det finns läroplaner för olika pedagogiska verksamheter i Sverige, bland annat finns läroplaner 

för förskolan, grundskolan, gymnasiet, grundsärskolan och sameskolan. I Sverige har man 

sedan år 1962 haft flera läroplaner som över tid har förändrats. Den senaste versionen av 

läroplan för grundskolan som idag används är Lgr 11. Det sker ständiga förändringar i 

läroplanen, den främsta anledningen till att det gör det är för att de riktlinjer och mål som 

befinns i styrdokument ska gå i linje med samhällets utveckling (Skolverket, 2016).   

 

Läraren ska följa läroplanens olika kriterier om vilket innehåll som bör behandlas i under-

visningen utifrån kursplanerna. Detta genom att använda olika resurser och innehåll i 

verksamheten som passar bäst till att uppnå de mål som beskrivs i Lgr 11. Läraren utformar en 

miljö och olika arbetssätt utifrån sina tolkningar av innehållet i läroplanen, eftersom det saknas 

tydliga riktlinjer för hur man ska tolka och använda läroplanens stoff. Olika skolor kan därför 

se olika ut men ska alltid återspegla läroplanens intentioner (Skolverket, 2011).  

 

2.2. Demokrati i läroplanen 
Skolan är en av samhällets verksamheter som har fått i ansvar att förmedla både praktiska och 

teoretiska kunskaper om vad demokrati och demokratiska värderingar är och hur de verkar och 
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påverkar individer i sociala situationer. Det demokratiska arbetet som tilldelats skolan grundar 

sig på ett samhällsperspektiv som politiker skapat. Uttryckligen har det påpekats att skolan är 

den plats som kan erbjuda kunskaper om demokrati, politik och samhällsfrågor i en 

interkulturell social miljö. Det innebär att elever med olika kulturella erfarenheter får möjlighet 

att träffas och diskutera väsentliga frågor som rör samhället. Ingen verksamhet kan därför fylla 

samma funktion vad gäller det demokratiska arbetet och den demokratiska fostran som skolans 

verksamhet kan (Ekman & Pilo 2015, ss. 8-9).  

 

Som konstaterats genomsyras läroplanen av demokratiska värderingar och principer. Hur det 

demokratiska arbetet ska integreras i skolans miljö preciseras i olika kapitel av läroplanen, 

bland annat i kapitel ett Skolans värdegrund och uppdrag och i kapitel två Övergripande mål 

och riktlinjer. En del av det demokratiska arbetet förklaras i kapitel ett i följande citat: 

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (Lgr 11, s. 7).  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla (ibid, s. 7). 

 
 

I läroplanens andra kapitel presenteras det demokratiska arbetets beståndsdelar för skolans alla 

medverkande individer, elever och lärare. I kapitlets underrubriker preciseras det demokratiska 

arbetet ytterligare i tydligare punkter för hur det demokratiska arbetet ska bedrivas (ibid, s. 12). 

Följande tre citeringar är exempel på hur skolan ska bedrivas utifrån demokratins principer:  

 

”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (ibid, s. 12) 

”Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter” (ibid, s. 12) 

”Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (ibid, s. 12) 
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Det demokratiska arbetet innefattar att elever under sin skolgång ska fostras till goda 

samhällsmedborgare utifrån demokratiska värderingar. Läraren har två viktiga uppgifter, dels 

att främja elevers kunskapsutveckling men även att fostra morgondagens medborgare 

(Dahlstedt & Olson 2013, s. 9). Syftet med demokratiska riktlinjer bland annat till att elever 

efter genomgående grundskola ska kunna samspela och uttrycka sig efter demokratiska 

värderingar, men också till att elever och medverkande i skolan ska kunna känna sig trygga 

(Lgr 11, s. 12). 

 

Som nämnts i inledningen behandlas demokrati även i samhällskunskapsämnet. Demokrati 

nämns i ämnets syftesdel, centrala innehåll och kunskapskrav. Ämnet syftar till att elever 

genom undervisningen ska få möjlighet att reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska 

värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (ibid, s. 216). I det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 behandlas demokrati i följande citat: ”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut 

fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel elevråd och föreningar. Hur individer och 

grupper kan påverka beslut” (ibid, s. 218). I ämnets kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6 

behandlas demokrati i följande formulering ”Eleven har grundläggande kunskaper om vad 

demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar…” (ibid, s. 221).  

 

2.3. Samhällskunskap 
Samhällskunskap som eget ämne i skolan har inte funnits i Sverige i alla tider, i alla fall var det 

inget eget ämne när den allmänna skolreformen folkskolan kom till (Odenstad 2014, s. 41). I 

andra världskrigets skugga framträdde samhällskunskap som eget ämne i skolan under 1960-

talet genom läroplansreformerna, detta dels för att stärka och uppmärksamma demokratins 

innehåll och frågor som rör samhället i skolan. Världskrigets förödande konsekvenser och dess 

hot mot demokratin ledde till att demokratins innehåll växte och fick större betydelse i skolan 

(Ammert 2011a, s. 25). Under samma tidsperiod utvecklades innehållet i läroböckerna och i 

undervisningen där demokrati började behandlas i större utsträckning. Det blev så småningom 

skolans ansvar att utveckla kunskap om, och fostra elever i demokratiska värden. Syftet var 

bland annat att fostra elever till goda samhällsmedborgare som skulle bidra till en god 

samhällsutveckling (Odenstad 2014, ss. 41-42). 
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Idag syftar undervisningen i samhällskunskapsämnet till att utveckla kunskaper som rör 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Utifrån undervisningen ska elever utveckla kunskaper 

om sociala, miljömässiga, internationella, rättsliga, politiska, ekonomiska och mediala aspekter, 

dessa aspekter är med andra ord medborgerliga kunskaper som individer i samhället bör 

utveckla och ha erfarenhet av för att kunna leva och samverka med andra människor. Elever 

ska mer precist lära sig objektiva kunskaper om hur samhället ser ut men även lära sig genom 

att använda sitt subjekt; bland annat genom att uttrycka egna åsikter, kritisk granska källor, 

analysera samhällsstrukturer, argumentera samhällsfrågor och maktstrukturer, reflektera över 

mänskliga rättigheter, förstå andra och utsatta människors levnadsvillkor och värdera det egna 

handlandet (ibid, ss. 42-43). I samhällskunskapsämnets syftesdel i läroplanen betonas det att 

”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt 

handlande i en komplex värld.” (Lgr 11, s. 215). 

 

Samhällskunskap är följaktligen ett viktigt ämne i skolans undervisning för att elever ska kunna 

bli förtrogna med samhällskunskapens olika perspektiv, som nämnts ovan. Genom att elever 

får kunskaper om samhällsfrågor och utvecklar förståelse för hur sociala relationer verkar och 

påverkar samhället förbereds de till ett aktivt samhällsliv som gör det möjligt för dem att 

fungera tillsammans. Elever behöver även kunskaper om samhället för att förstå hur de kan 

engagera sig och påverka hur samhället ser ut (Odenstad 2014, s. 43). 

 

2.4. Lärobok 
Läroböckerna framställdes på 1930-talet som en viktig resurs för skolans verksamhet. Av den 

anledningen införde staten en läromedelsnämnd år 1938 som skulle granska läroböckers 

kvalitet i linje med styrdokumentens krav innan de publicerades och användes i utbildnings-

syfte. Granskningens uppgift år 1938 var att godkänna om läroboken var lämplig att använda 

och fokuserade bland annat på att granska innehållet, språket, textens objektivitet, lämplig 

åldersgrupp och överrensstämmelser med kursplaner. Från 1974 skulle granskningen endast 

gälla för läroböcker inom de samhällsorienterande ämnena, tidigare var det läroböcker i alla 

ämnen som granskades. Läromedelsnämnden upphörde godkännandet av läromedel år 1983. 

Läromedelsnämndens uppgift blev istället att bedöma om läromedels innehåll överensstämmer 

med kursplaner innan de publicerades (Harrie, 2009). År 1991 upphörde granskningen av 
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läromedel, därefter har det inte funnits någon statlig förhandsgranskning av läroböcker. I 

dagsläget granskas läroböcker innan de används i undervisningen av lärare (Skolverket, 2015). 

 

Den svenska staten omformulerade år 1975 begreppet lärobok till läromedel. Anledningen till 

att begreppet lärobok blev en del av begreppet läromedel var för att staten ville samla 

undervisningens olika resurser för lärande i en beteckning. Idag definieras begreppet läromedel 

som det material som används i en undervisningssituation för att kunna nå de mål som finns i 

läroplanen. Läromedel har därmed en utvidgad betydelse och kan vara skrivna texter i 

läroböcker, som facklitteratur, skönlitteratur, artefakter men kan även vara digitala resurser som 

TV, film, tidningar, spel, datorer etc. (Ammert 2011a, s. 17).  I denna undersökning har vi valt 

att använda beteckningen lärobok för att tydliggöra vilken typ av läromedel som behandlas. 

 

Läroböcker påverkas av och speglar de rådande samhälleliga strukturer, statsmakter, läroplaner 

och kursplaner när de produceras. Eftersom läroboken speglar samhället man befinner sig i 

behöver textinnehållet uppdateras och omformas efter den rådande kunskapssyn och samhälls-

syn som finns under den tidsperiod den skrivs i. Det innebär att lärobokens innehåll ofta blir 

irrelevant om den är trettio år gammal. Det framgår tydligt om innehållet speglar en annan 

tidsperiod i lärobokens framställning av språk, ideal, attityd, kultur och tradition (Selander 

2011, s. 68). Det konstateras ytterligare att läroböcker som produceras ska vara uppdaterade 

efter de aktuella och verkande läroplanerna. När en lärobok ska konstrueras är det viktigt att 

läroboksförfattaren beaktar läroplanernas utveckling, detta eftersom lärobokens innehåll ska 

kunna ställas i linje med läroplanens krav. Eftersom samhället och läroplanerna är i ständig 

förändring är därmed läroböckernas innehåll föränderliga (Englund & Selander 1994, s. 46). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har behandlat innehållsanalys i läroböcker 

inom olika ämnen i skolan. Det är totalt fyra tidigare forskningsstudier som presenteras i denna 

del, tre svenska och en internationell. 

 

3.1. Innehållsanalys i fysikläroböcker 
Rapporten Kunskap utan kunskapens användning ingår i skolinspektionens kvalitetsgranskning 

av fysikundervisning och har bedrivits av Johan Hedrén & Anders Jidesjö. Studien består av en 

innehållsanalys som tillämpats på tre fysikläroböcker i grundskolans senare år. Deras studie 

beskriver hur de analyserat innehållet i fysikläroböckerna i relation till läroplanen (Hedrén & 

Jidesjö, 2010). 

 

När forskarna undersökte läroböckernas innehåll utförde de analysen i två delar. Den första 

delen gick ut på att analysera innehållet i läroböckerna i relation till fysikämnets centrala 

innehåll medan den andra delen syftade till att ge en bred bild av hur skolans uppdrag 

återspeglas i de analyserade läroböckerna. Innehållsanalysen som forskarna använde bestod av 

olika perspektiv som de har analyserat utifrån (ibid, 2010). 

 

Innehållsanalysen presenteras i en tabell som är uppdelad i fyra delar. De fyra delarna består av 

fysikämnets syfte med undervisningen, förmågor som ska tillämpas i undervisningen, det 

centrala innehållet och kurskriterierna som ska uppnås i slutet av det nionde skolåret. Resultaten 

av Hedréns och Jidesjös undersökning indikerar starkt att fysikämnets karaktär i läroböckerna 

inte helt går i linje med de dåvarande aktuella kraven i styrdokumenten (ibid, 2010). Denna 

undersökning styrs av liknande syfte som Hedréns och Jidesjös undersökning, nämligen att 

analysera om innehållet i läroböckerna går i hand med läroplanens kriterier.  

 

3.2. Innehållsanalys i historieläroböcker 
En annan studie som har tillämpat innehållsanalys i läroböcker lyfts fram av Niklas Ammert. 

Han har i sin artikel Historieläromedel en forskningsöversikt beskrivit hur han tidigare utfört 

en innehållsanalys på historieläroböcker. Undersökningen har två syften, det ena syftet består 
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av att undersöka framställningen av innehållet i historia, och fokuserar på att analysera hur 

innehållet förmedlas och kommuniceras i läroböckerna. Det andra syftet med hans studie var 

att ge lärare, lärarstudenter och forskare en bild av vilka frågor som bearbetas i forskningen om 

historieläromedel (Ammert, 2016). 

 

Ammert menar att läroböcker ingår i en didaktisk kommunikationskedja. Den didaktiska 

kommunikationskedjan startar i en samhällelig, kulturell, politisk och utbildningsrelaterad 

kontext, går via läroboksfattare och bokförlag och avslutas i skolans miljö, där de används av 

lärare och elever. Det innehåll som finns i läroboken påverkas av den samhälleliga strukturen 

och omformuleras av läroboksförfattare till elever och lärare (Ammert 2011a, ss. 18-19). För 

att kunna närma sig lärobokens ställning i förhållande till kommunikationskedjan lyfter han 

fram tre analytiska perspektiv vilka är det processuella, strukturella och funktionella. Det 

processuella perspektivet rör sig om lärobokens uppkomst, förmedling och mottagande av 

information samt på vilket sätt läroboken influerar och influeras av samhället. Det strukturella 

perspektivet innebär att forskare undersöker lärobokens text och innehåll i form av en struktur. 

Det funktionella behandlar användningen av läroboken i undervisningen samt vilken funktion 

den täcker för elevernas kunskapsutveckling (Ammert, 2016).  

 

När Ammert i sin undersökning analyserar innehållet i läroböckerna använder han sig av en 

innehållsanalysmodell som han konstruerat som består av fyra analyskategorier: konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande och normativa. Forskningen som han kom fram till 

indikerar att historieläroböckerna exkluderade viktig information som rör könsskillnader och 

jämställdhet, därav kunde han komma fram till att det finns maktskillnader i läroböckerna, 

genom att koppla den samhälleliga strukturer som råder i samhället i förhållande till 

läroböckerna (ibid, 2016). Den analysmodell som Ammert använder och som han konstruerat 

kommer att återges och fördjupas mer längre fram i denna undersökning.  

 

3.3. Innehållsanalys i SO-orienterade läroböcker 
En ytterligare forskning som behandlat innehållsanalys i läroböcker är utförd av Lidija Kolouh 

Westin som presenterar sin undersökning i artikeln Education and democracy in Bosnia and 

Herzegovina. Westins undersökning går ut på att analysera om läroplaner och läroböcker i 
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Bosnien och Hercegovina behandlar frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Hon 

undersöker närmare hur läroplanen och läroböckernas innehåll stödjer demokratiska 

värderingar och principer. De läroböcker som Westins analyserar behandlar både 

samhällskunskap och historia. I Bosnien och Hercegovina är samhällskunskapsämnet 

sammansatt med historia och därför används båda ämnena tillsammans i läroböckerna. Det 

material som Westin analyserar är Bosniens och Hercegovinas läroplan från år 1994 och 

läroböcker i grundskolans fyra sista årskurser, som består av årskurs 5-8 (Westin, 2004).   

 

Hon utgick ifrån fyra analysverktyg när hon analyserade innehållet i läroplanen och 

läroböckerna. Dessa analysverktyg syftar till att undersöka på vilket sätt innehållet om 

demokrati framställs i materialet som analyseras. De fyra analysverktyg som hon tillämpade i 

sin analys är begreppsbildning av demokrati, demokratiska värderingar och egenskaper, 

demokrati som dilemma och förutsättningar och modeller för demokratiutveckling (ibid, 2004).  

 

Resultaten av innehållsanalysen visade att läroplanens innehåll inte lade tonvikt på 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det visade sig att begreppet demokrati 

framställdes endast en gång i hela läroplanen, i samhällskunskap och historieämnets krav för 

årskurs 5-8. I läroböckernas innehåll framstod frågor som rör demokrati, demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter. Det som framställdes i läroböckerna, framställdes dock 

inte på ett sådant sätt att det stödjer demokratiska värderingar och principer, istället framställdes 

innehållet som en kritisk värdering till demokrati. Det visade sig att innehållet i läroböckerna 

som ges i undervisningen till eleverna kommunicerar en negativ bild av demokratiska 

värderingar, demokratiska principer och mänskliga rättigheter (ibid, 2004). Denna 

internationella studie är relevant då den behandlar en innehållsanalys på demokratins innehåll. 

 

3.4. Innehållsanalys i samhällskunskapsläroböcker 
Denna studie som kommer att presenteras är mest relevant i förhållande till vår undersökning. 

Agneta Bronäs har i sin doktorsavhandling Demokratins ansikte undersökt hur demokrati 

framställs genom att analysera innehållet i samhällskunskapsläroböcker för gymnasiet i både 

Sverige och Tyskland. Hennes forskning går ut på att analysera läroböckernas innehåll och 

bilder, utifrån ett så kallat semiotiskt-didaktiskt perspektiv. Anledningen till att Bronäs 



 12 

undersöker detta grundar sig på att hon vill förstå hur skolan genomför, förmedlar och definierar 

demokrati och demokratiska värderingar genom innehållet i läroböckerna. Hon betonar särskilt 

vikten av att analysera samhällskunskapsböcker då ämnet har i större utsträckning ansvar att 

förmedla demokratins innehåll och dess värden (Bronäs 2011, s. 177). 

 

För att närma sig innehållet i läroböckerna använder Bronäs en analysmodell som hon format 

med inspiration av filologen Hilligen Bakhtin. Filologen menar att man kan ta reda på textens 

budskap om man studerar dess form, material och innehåll. Bronäs har vidareutvecklat och 

omformulerat Bakhtins modell, för att den ska bli lämplig för hennes forskningsfält. Hon har 

ersatt ovannämnda analysenheter till komposition, uttrycksform och innehåll. Analysenheterna 

beskriver på vilket sätt informationen i lärobokstexten är strukturerad, vilket språk som används 

och textens innehåll (ibid, s. 179).  

 

Efter att Bronäs analyserat läroböckerna kom hon fram till att framställningen av demokrati i 

svenska samhällsläroböcker ofta formulerar en begränsad definition av demokrati, där 

tendensen beskriver demokrati som beslutsprocesser. De svenska läroböckerna formulerar även 

demokrati som social välfärd och mänsklig tolerans, samtidigt som innehållet utestänger olika 

sociala grupper i samhället som kvinnor, flyktingar och invandrare. Innehållet är mer riktad till 

läsaren som om läsaren vore en man eller män som ska göra karriär. Av den anledningen blir 

informationen som presenteras i läroböckerna inte konsekvent i förhållande till jämställd-

hetsaspekten. Något annat som uppmärksammades var att definitionen av demokrati och 

demokratiska begrepp inte problematiseras utan framställs på ett objektivt och konstaterande 

sätt i läroböckerna (Bronäs 2000, ss. 243-244). Begreppet solidaritet är ett exempel på objektiv 

kunskap som lyfts fram i en av läroböckerna som Bronäs analyserat, på följande sätt framställs 

detta ”Solidaritet framstår som ett betydelsefullt inslag i den svenska demokratin, men vad det 

egentligen innebär och hur medborgarna blir solidariska diskuteras sällan” (ibid, s. 244).  

 

Bronäs doktorsavhandling är som nämnt mest relevant för vår empiriska undersökning i 

förhållande till det ämnesområde och metodval som presenteras. Den generella likheten för 

ämnesområdet mellan Bronäs och vår undersökning är att båda fokuserar på hur demokrati 

framställs i samhällskunskapsläroböcker. Det finns dock, framförallt, två skillnader i 

förhållande till ämnesområdet. Bronäs fokuserar på att analysera läroböcker som är anpassade 
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för gymnasiet medan vi analyserar läroböcker anpassade för mellanstadiet. Den andra 

skillnaden är att vår undersökning preciserar innehållet i ett politiskt sammanhang, nämligen 

läroplanen medan Bronäs undersöker skillnaden i hur demokrati framställs i läroböcker 

producerade i Sverige och Tyskland. Vår undersökning använder en analysmodell för att få 

dataunderlag, men analysmodellen som vi använder är inte densamma som Bronäs 

analysmodell. Skillnaden är att vår undersökning grundar sig på Ammert typologi över 

framställning i läroböcker (Ammert 2011b, s. 262). 

 

3.5. Diskussion 
Undersökningarna som har presenterats ovan har använt olika varianter av innehållsanalys och 

analyserat antingen läroböcker eller läroplaner, detta för att få svar på de frågeställningar som 

undersökningarna bygger på. Likt de presenterade undersökningarna kommer även denna 

studie att använda innehållsanalys i läroböcker. Denna undersökning blir därför en följd av det 

didaktiska forskningsfältet som varit aktuellt, men fokuserar på att analysera läroböcker som är 

anpassade för årskurs 4-6.  
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4. Teorianknytning 

I detta kapitel presenteras den teori som styr denna undersökning. Teorin som lyfts fram 

behandlar olika demokratidefinitioner som ska tjäna som diskussions– och analysverktyg 

längre fram i denna studie. Teorin är det perspektiv som anläggs på det empiriska materialet, 

som vi analyserar utifrån och som vi grundat våra resonemang på. 

 

4.1. Demokratibegreppet 
Demokratibegreppet härstammar från antikens Grekland och dess etymologiska betydelse är 

folkstyre. Demokrati är idag ett ord som är fyllt med positiva inslag och beskrivs ofta som 

synonym till det goda samhället. Demokrati har som ideal varit framgångsrik, särskilt inom 

politiken, och har blivit ett honnörsord som majoriteten av politiker förespråkar (Agevall & 

Klasson 2000, s. 5).  

 

Filosofer och politiska tänkare har genom tiderna lagt till innehåll och utvecklat demokratins 

betydelse. Idag finns det inte en definition av begreppet demokrati utan mer olika uppfattningar 

om vad demokrati är. Dessa olika uppfattningar har lett till att demokrati definierats på olika 

sätt. Numera beskrivs demokrati inom ramen för två synsätt, nämligen maximalistiskt och 

minimalistiskt. Den maximalistiska demokratiuppfattningen fokuserar på demokrati som ett 

innehåll av olika värden, det handlar om demokratisk substans där framförallt demokratiska 

normer och värden debatteras. Minimalistisk demokratiuppfattning begränsar sig till den 

politiska arenan och fokuserar på demokrati som valprocedur, beslutsprocesser och 

styrelseskick (Ekman & Pilo 2015, s. 28).  

 

Det finns egenskaper som hör till demokrati som många individer är överens om. De 

demokratiska egenskaperna omfattar bland annat alla människors lika värde, lika rättigheter, fri 

åsiktsbildning, yttrandefrihet, tryckfrihet, att alla är lika inför lagen, valfrihet där folket väljer 

befattningshavare och allmän rösträtt. Dessa egenskaper som nämnts ingår både i det 

maximalistiska och minimalistiska perspektiven (ibid, s. 32). 

 

Här nedan redogörs olika filosofers, politiska tänkares och statsvetares definitioner av 

demokrati i förhållande till det maximalistiska och minimalistiska perspektivet. 
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4.1.1. Maximalistisk demokrati 
Filosofen John Deweys demokratidefinition lutar åt det maximalistiska perspektivet. Deweys 

demokratisyn förklaras väldigt kort och precist i följande citat: 

 

”En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening med 
andra, av gemensam, delad erfarenhet” (Dewey 1999, s. 127). 

 

Dewey fokuserar på demokrati som ett innehåll av olika värden och menar att demokratiska 

värderingar förmedlas genom kommunikation och socialisation med andra individer. Genom 

social interaktion kan individer utveckla gemensamma riktlinjer och mål för vad som är viktigt 

för ett fungerande samhälle, ett exempel på en riktlinje som omedvetet bestäms mellan 

människor är att kommunikationen mellan människor ska bygga på respekt. En individs 

kunskaper och erfarenheter om ett demokratiskt innehåll och tillämpningar av demokratiska 

värderingar utvecklas därför underförstått genom social interaktion. Vidare betonar Dewey att 

individer som i liten utsträckning ingår i social interaktion inte får möjlighet att kommunicera 

på samma sätt och därmed inte utveckla de gemensamma samhälleliga riktlinjer som finns som 

bygger på respekt, ömsesidighet och medmänsklighet (ibid, ss. 38-39). 

 

Dewey var en av de tidigare företrädare som betonade demokratins roll i skolan och menade att 

det är viktigt att skolverksamheten ska bestå av en demokratisk atmosfär (ibid, s. 55). Dewey 

tyckte att skolans uppgift var att förbereda elever för det demokratiska samhället och det 

yrkesförberedande arbetet, därför att dessa två var grundläggande för det moderna samhället. 

Därför betonade Dewey att demokratifostran och den yrkesförberedande rollen går hand i hand 

och behöver förmedlas till eleverna i skolan (Ekman & Pilo 2015, s. 14). Skolan ska enligt 

Dewey fungera som en liten modell av samhället där elever ska kunna utveckla kunskaper och 

erfarenheter för att vidare tillämpa dem i samhällslivet (Dewey 1999, s. 55). 

 

Robert Dahl har utformat ett politiskt styrelseskick som betraktas ingå inom ramen för det 

maximalistiska perspektivet. Det styrelseskick som Dahl utformat kallas polyarki och har betytt 

mycket för den moderna statsvetenskapen. Styrelseskicket som han utformat är en modell som 

består av sju kriterier, modellen är i grunden proceduriell men lägger till kravet på demokratiskt 

innehåll (Ekman & Pilo 2015, ss. 31-32). Det som framgår av de sju kriterierna och som även 
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sammanbinds till demokrati som innehåll, i form av politiska fri- och rättigheter är 

yttrandefrihet, pressfrihet, allmän rösträtt och organisationsfrihet. Enligt Dahl är polyarki det 

närmaste man kan komma den ideala demokratin. Dahls sju kriterier behöver uppfyllas för att 

ett samhälle ska kunna betraktas som demokratiskt. Ju mer ett samhälle uppfyller kriterierna i 

Dahls modell desto mer demokratiskt är samhället (Dahl 1989, ss. 220-222). Kriterierna som 

Dahl konstruerat är följande sju: 

 
- Valda befattningshavare: Kontrollen över myndigheterna politiska beslut ska enligt 

konstitutionen ligga hos valda befattningshavare. 

- Fria och opartiska val: Befattningshavare ska utses i regelbundet återkommande och 

opartiska val. 

- Allmän rösträtt: Alla vuxna ska ha rätt till att rösta i ett land. 

- Rätt att kandidera i val: Alla vuxna ska ha rätt att kandidera till de offentligt valda 

befattningarna. 

- Yttrandefrihet: Medborgare har rätt till att uttrycka sina åsikter om politik i vid 

bemärkelse utan att få straff. 

- Alternativa informationskällor: Alla medborgare har rätt till att söka alternativa 

informationskällor. 

- Föreningsfrihet: Alla medborgare har rätt att bilda föreningar och organisationer, som 

politiska partier och intressegrupper (ibid, ss. 221). 

 

4.1.2. Minimalistisk demokrati   
Joseph Schumpeter är en av de individer som definierar demokrati utifrån ett minimalistiskt 

perspektiv. Schumpeter menar att demokrati är ett institutionellt arrangemang för politiska 

beslut och begränsar demokratin till att vara en politisk metod. Enligt Schumpeter tävlar 

politiska partier om medborgarnas röster, där det parti som får flest röster vinner det politiska 

valet och får regera under en tidsbestämd period över ett land (Held 1997, ss. 223-224). Adam 

Przeworskis demokratidefinition liknar Schumpeter som menar att demokrati är ett 

styrelseskick och inte ett innehåll av olika värden. Przeworski beskriver att demokrati är ett 

styrelsesystem som karaktäriseras av osäkerhet, den osäkerhet som beskrivs i denna beteckning 

är kopplad till valresultatet. I en demokrati kan ingen på förhand vara säker på vilket parti som 
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får flest röster. Demokrati är enligt Przeworski ett ”[…] politiskt system bestående av 

förutsägbara regler och oförutsägbara utfall”. Enligt Schumpeter och Przeworski kännetecknar 

demokrati med andra ord beslutsprocesser där majoritetens röster är avgörande för vilket beslut 

som ska fattas och vilket parti som ska regera (Ekman & Pilo 2015, s. 31). 

 

Det finns olika demokratimodeller som visar hur demokratiska beslut kan fattas. Två 

demokratimodeller som ingår i det minimalistiska perspektivet är direkt demokrati och 

representativ demokrati. De nämnda demokratimodellerna är även den vanligaste och mest 

grundläggande indelningen av demokratiska beslutsprocesser. Direkt demokrati är en 

beslutsform som beslutar om viktiga frågor direkt. Det som beslutas görs i demokratisk ordning 

där majoritetsprincipen gäller. I en direkt demokrati kan alla som har rösträtt rösta genom att 

räcka upp handen eller genom att rösta ja eller nej om en fråga. Det går att använda direkt 

demokrati i klassråd, föreningsstämmor eller mindre möten. I ett modernt samhälle fungerar 

direkt demokrati i avgränsande former men inte som övergripande system. Representativ 

demokrati är det vanligaste exemplet på ett demokratiskt system som används i moderna 

samhällen. Denna demokratimodell innebär att folket styr politiken i landet indirekt, genom att 

rösta fram partier som de vill ska styra samhället, syftet är att de olika partierna ska företräda 

folkets åsikter. De politiker som röstas fram är förtroendevalda av folket och har i uppgift att 

se till att besluta om frågor som rör folkets intressen. Sverige har representativ demokrati som 

statsskick, där partier röstas fram genom återkommande val. Exempel på representativ 

demokrati som tillämpas i praktiken är elevråd, kommunalråd och riksdagsråd (ibid, ss. 36-37). 

 

4.2. Teoridiskussion  
Vi har med noggrannhet och eftertänksamhet valt teorin som beskrivits ovan. Eftersom teorin 

är det perspektiv som vi anlägger på det empiriska materialet kan man med andra ord säga att 

vi valde demokratidefinitioner då dessa har en tydlig koppling till innehållet i läroböckerna. För 

att kunna besvara undersökningens första frågeställning om vilken demokratisyn som framställs 

i läroböckerna valde vi att utgå från olika demokratidefinitioner. Förhoppningsvis kommer vi 

att kunna identifiera på vilket sätt demokrati framställs när vi analyserar de fyra 

samhällskunskapsläroböckerna i förhållande till de olika demokratidefinitionerna som nämnts. 
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5. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den metod, de analysverktyg och de empiriska materialen som studien 

bygger på. Vi beskriver även hur vi genomfört och tillämpat metoden på de empiriska 

materialen samt vårt forskningsperspektiv för denna studie. 

  

5.1. Kvalitativ metod  
Göran Ahrne och Peter Svensson nämner att forskare som använder sig av kvalitativa metoder 

befinner sig i den sociala verklighet som undersöks och analyserar verkligheten genom att växla 

mellan egen tolkning och datainsamling. Innehållsanalysen som vi använder är kvalitativ, 

eftersom vi är med och tolkar innehållet av texterna i läroböckerna (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 9). Genom kvalitativ innehållsanalys får vi som forskare möjlighet att undersöka innehållet i 

läroboken på en djupare nivå. När man analyserar kvalitativa data behöver man utgå från 

analysverktyg och strategier som stegvis leder till ett resultat (Bergström & Boréus 2012, s. 24). 

 

Då vårt fokus är att analysera demokratiframställningen i fyra samhällskunskapsläroböcker är 

den kvalitativa metoden innehållsanalys lämplig att använda i vår undersökning. Det bör 

ytterligare betonas att det kommer att uppstå en komparativ aspekt i analysen. Eftersom vi 

kommer att analysera innehållet i fyra läroböcker är det nästan oundvikligt att inte ställa de 

olika läroböckerna mot varandra.  

 

5.2. Hermeneutiskt förhållningssätt 
Kvalitativa metoder har en relation till det hermeneutiska forskningsperspektivet som 

kännetecknar tolkningsläran. Det innebär att forskarens tolkningar av det empiriska innehållet 

styrs av dennes tidigare erfarenheter, känslor och upplevelser. Därför vill vi i denna under-

sökning förtydliga att vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt när vi analyserar det empiriska 

materialet. Med tolkningarna som utgångspunkt, och med hjälp av våra tidigare erfarenheter 

kan vi utveckla förståelse för det som analyseras i det empiriska materialet.  Det hermeneutiska 

förhållningssättet bidrar till att vi fokuserar på att tolka och förstå snarare än att förklara 

innehållet. Som forskare tolkar vi materialet på ett djupare plan än det direkt uttalade innehållet 

i texten, detta med hjälp av analysmodellen som vi kommer att använda (Thurén 2013, s. 94). 
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5.3. Material och avgränsningar 
Materialet i denna undersökning avgränsar sig till fyra läroböcker i samhällskunskapsämnet för 

grundskolan årkurs 4-6. Läroböckerna som analyseras är aktuella och används i skolorna idag. 

I urvalet av läroböckerna har vi ytterligare tagit hänsyn till att de är skrivna efter Lgr 11 eftersom 

denna studie ämnar till att undersöka om innehållet i läroböckerna går i linje med styr-

dokumentens krav. Den första läroboken PULS samhällskunskap (2012) är utgiven av 

bokförlaget Natur & Kultur och är skriven av Anna Lena Stålnacke. Lärobok två Upptäck 

samhälle – Lgr 11 (2014) är tryckt av Liber AB och skriven av Göran Svanelid. Den tredje 

läroboken Utkik 4-6 samhällskunskap (2017) är utgiven av bokförlaget Gleerups AB och 

skriven av Hans Almgren. Den sista och fjärde läroboken Samhällskunskap 4-6 grundbok 

(2017) är tryckt av Capensis AB och skriven av Michael Engström. Läroböckerna som vi 

kommer att analysera ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

Lärobok 1 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Lärobok 3 

Lärobok 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Lärobok 4 
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Eftersom läroböckernas innehåll är omfattande kan vi inte analysera hela läroboken. Vi 

studerade läroböckernas innehållsförteckning och genom detta kunde vi se att varje kapitel 

innehåller kunskap om olika samhällsfenomen, bland annat om demokrati. Med anledning till 

att läroböckernas innehåll är omfattande har vi därför ytterligare avgränsat oss till de kapitel 

där demokrati framförallt behandlas och framställs. I lärobok 1 har vi avgränsat oss till att 

analysera kapitlet som benämns Demokrati, i lärobok 2 och 3 till kapitlen som benämns Politik 

och i lärobok 4 till Beslutsfattande och politiska idéer. 

 

5.4. Niklas Ammert analysmodell 
Nedan förklaras Niklas Ammert innehållsanalys som består av fyra olika analysverktyg, dessa 

syftar till att kategorisera hur läroböcker framställer ett innehåll på en djupare nivå. Ammerts 

fyra analysverktyg är följande: konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och 

normativ. Hans analysmodell kallas för Typologi över framställning i läroböcker (Ammert 

2011b, ss. 260-271).  

 

I den konstaterande typen framställs ett begrepp eller en händelse utan förklaring till hur en 

begreppsdefinition har tillkommit eller varför händelsen inträffande. Innehållet konstateras 

utifrån ett bekräftande och bestämt perspektiv. Ett exempel på en konstaterande definition av 

begreppet demokrati kan vara: Demokrati är folkstyre. Den konstaterande framställningstypen 

kan skapa frågor hos läsaren som lämnas obesvarade eftersom innehållet inte tydliggörs. Till 

skillnad från den konstaterande framställningstypen går den förklarande typen ut på att klargöra 

och beskriva ett fenomen. Den förklarande typen beskriver inre sammanhang och 

händelseförlopp genom att förklara dess orsak och verkan. Ett exempel på en förklarande 

definition av demokratibegreppet kan vara: Demokratibegreppets etymologiska betydelse är 

folkstyre och härstammar från antikens Grekland, men idag har demokrati flera definitioner. 

Den förklarande typen beskriver oftast information om hur, varför, vad det  

betyder samt vad det beror på (ibid, s. 261). 

 

Analysverktyget reflekterande och analyserande kan analyseras på två sätt. Det första sättet 

handlar om att analysera om textinnehållet knyter an till läsaren på något sätt, till exempel 

genom att undersöka om innehållet lyfter fram förhållanden som är kända för läsaren, som till 
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exempel att skolan har demokratiska arbetssätt som elevråd. Det andra sättet handlar om att 

analysera om innehållet benämns i relation till andra sammanhang och referenser. Där ett 

begrepp kan jämföras genom att sättas i motsats till ett annat begrepp, som till exempel 

demokrati och diktatur. Den normativa framställningstypen beskriver hur innehållet i läroboken 

förmedlar ett värderande budskap till läsaren och kan kombineras med de andra 

analysverktygen. Det går att analysera den normativa framställningstypen genom att undersöka 

hur författaren uttrycker sina åsikter och tolkningar av vad som till exempel är bra eller dåligt, 

hur man ska vara och inte vara som människa och vilka värderingar som är eftersträvandevärda. 

Ytterligare bör det konstateras att de normativa värderingarna inte alltid explicit uttrycks på 

raderna men även mellan och bortom raderna. Ett exempel på en normativ framställning är: 

Demokrati är det goda samhällsidealet (ibid, s. 262).  Här nedan presenteras Niklas Ammert 

analysmodell med ovan nämnda fyra analysverktygen: 

 
 

 

Tabell 1. Ammerts typologi över framställning i läroböcker (ibid, s. 262). 

 

Analysmodellen består av tre lodrätta kolumner där den första kolumnen ger en ingång till de 

fyra framställningstyper som används vid analysen. Den andra kolumnen beskriver vad 

Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga 
från läsaren 

Konstaterande Redovisning, fakta, 
bekräftelse 

Vad är? Vem är? Vad 
hände? När? Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, 
bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det? Vad beror 
det på? Varför? Vad hände 
sedan? 

Reflekterande/analyserande Anknytning till läsaren/ 
koppling till andra 
sammanhang, modeller, 
teoretiska begrepp 

Hur kan jag förstå det? Vad 
kan det jämföras med? Vad 
kunde ha hänt annars? 

Normativ Explicit/implicit värdering, 
tolkar åt läsaren. Ger utsagor 
om gott-ont, rätt-fel 

Är det bra eller dåligt? 
Vilka var de goda? Hur ska 
man göra/vara/tänka 
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läroboken förmedlar i förhållande till de fyra framställningstyperna. Vilka frågor som kan 

besvaras rörarande innehållet i läroboken hos läsaren eller analyseraren utifrån analysverktygen 

framgår i den tredje kolumnen (ibid, s. 263). 

 

5.5. Modifierad analysmodell 
Som vi nämnt tidigare kommer vi att utgå från Ammerts typologi och analysverktyg. Vi har 

anpassat och modifierat hans analysmodell så att den lämpar sig efter vårt syfte. Vi kommer 

inte att tillämpa Ammerts fyra framställningstyper, utan väljer att fokusera på konstaterande, 

förklarande och normativa. De två förstnämnda framställningstyperna lämpar sig bäst att 

använda i förhållande till undersökningens frågeställningar. Vårt resonemang grundar sig på att 

undersökningens frågeställningar karaktäriseras av ”på vilket sätt” och ”hur”, vilket framgår i 

de valda framställningstyperna. Den normativa framställningstypen kan som nämnts tidigare 

kombineras och ingår med de andra framställningstyperna i Ammerts typologi, då lärobokens 

innehåll i sig är ett normerande budskap som analyseras (Ammert 2011b, s. 261).  

 

Nedan presenteras analysmodellen som vi har modifierat och som vi kommer att utgå från när 

vi analyserar innehållet i läroböckerna. Vi har exkluderat den reflekterande/analyserande 

framställningstypen utifrån Ammert originella analysmodell och istället lagt till ett 

analysverktyg, nämligen det centrala innehållet. Analysverktyget är taget från följande punkt 

av det centrala innehållet i samhällskunskap för 4-6: ”Vad demokrati är och hur demokratiska 

beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer 

och grupper kan påverka beslut” (Lgr 11, s. 218). Anledningen till att det centrala innehållet 

lagts till i vår analysmodell som analysverktyg är för att en omfattande del av studien går ut på 

att undersöka om innehållet i läroböckerna går i linje med det nämnda centrala innehållet i 

samhällskunskap. I analysmodellens tredje kolumn har vi lagt till några frågor som kopplas till 

det centrala innehållet, dessa frågor har utvecklats för att vi ska kunna besvara om innehållet i 

läroboken går i linje med det centrala innehållet. Vi bytte ut benämningen framställningstyper 

till analysverktyg, detta för att det nya analysverktyget centrala innehåll ska kunna sättas in i 

analysmodellen och förstås som ett analysverktyg snarare än en framställningstyp. Här nedan 

presenteras den modifierade analysmodellen som vi använder i genomförandet av analysen: 
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Tabell 2. Modifierad innehållsanalys av Ammerts typologi. 

 

5.6. Genomförande av analys 
Vi har haft vår innehållsanalys som mall till varje lärobok när vi analyserat innehållet i de 

kapitel som vi har begränsat oss till i denna undersökning. För att kunna besvara 

undersökningens två frågeställningar har vi först analyserat innehållet i läroböckerna utifrån de 

tre första analysverktygen konstaterande, förklarande, normativ och därefter kompletterat 

analysen med det sista analysverktyget, centrala innehållet. Anledningen till att vi har 

analyserat på detta sätt är för att smidigare kunna kategorisera analysstoffet i förhållande till 

undersökningens två frågeställningar. De tre första analysverktygen kopplar vi främst till 

undersökningens första frågeställning Hur framställs demokrati i fyra 

samhällskunskapsläroböcker i årskurs 4-6? Medan det fjärde analysverktyget kopplas till 

undersökningens andra frågeställning Hur går läroböckernas innehåll i linje med den punkt 

som berör demokratibegreppet i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i samhällskunskap? 

Analysverktyg Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga 
från läsaren 

Konstaterande Redovisning, fakta, 
bekräftelse 

Vad är? Vem är? Vad 
hände? När? Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, 
bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det? Vad beror 
det på? Varför? 

Normativ Explicit/implicit värdering, 
tolkar åt läsaren. Ger utsagor 
om gott-ont, rätt-fel 

Är det bra eller dåligt? Hur 
ska man göra/vara/tänka? 

Centralt innehåll: 
”Vad demokrati är och hur 
demokratiska beslut fattas. 
Det lokala beslutsfattandet, 
till exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer 
och grupper kan påverka 
beslut” 

I förhållande till det centrala 
innehållet 

Vad är demokrati?  
Hur fattas demokratiska 
beslut? 
Hur fungerar ett lokalt 
beslutsfattande, som i ett 
klassråd eller elevråd? 
Hur kan individer påverka 
beslut? 
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Analysen som vi genomfört framställs i kapitel sex, och är uppdelad i tre delar. Först analyserar 

vi hur demokrati framställs i läroböcker. Sedan analyserar vi på vilket sätt innehållet går i linje 

med samhällskunskapsämnets centrala innehåll. I den sista delen av analysen har vi fört 

resonemang och diskuterat innehållet i läroböckerna som analyserats i förhållande till 

undersökningens teori.   

 

I genomförandet av analysen möttes vi av svårigheter som gjorde det rörigt för oss att fokusera 

på det vi i början ville fokusera på. Vi märkte att det var svårt att distansera de två första 

analysdelarna från varandra när vi analyserade innehållet, detta gjorde att det blev svårt att 

fokusera på att analysera ett innehåll i förhållande till en analysdel för sig självt. Trots att vi 

försökte hålla avstånd mellan analysdelarna så gick det inte, vilket till stor del beror på att 

analysdelarna går i hand med varandra. Detta ledde dessutom till att vi fick läsa om innehållet 

flera gånger och fundera på vilket innehåll som passade bäst att associera till analysdelarna.  

 

5.7. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kvalitativa metoder är av sin natur svårare att generalisera än kvantitativa metoder. Detta på 

grund av att kvalitativa data inte mäts på samma sätt som kvantitativa data, där statiskt material 

och kvantifierbara resultat är centralt (Brinkkaejr & Hoyen 2013, s. 106). Vår undersökning är 

generaliserbar i vissa avseenden, om innehållet i alla läroböcker som analyseras skulle tyda på 

de går i linje med det centrala innehållet, skulle man kunna dra en generell och sannolik slutsats. 

Det skulle till exempel med stor sannolikhet kunna tyda på att andra läroböcker i 

samhällskunskap 4-6 även tar hänsyn till centrala innehållet i läroplanen. På grund av att 

analysen styrs av våra subjektiva erfarenheter kan denna undersökning inte generaliseras fullt 

ut. Låt säga att en annan forskare skulle tillämpa vår undersökning på samma sätt, med exakt 

samma metod och empiriskt material: forskaren skulle med stor sannolikhet inte komma fram 

till exakt samma resultat eftersom skillnaden skulle påverkas av forskarens tolkningar av det 

empiriska materialet (Bryman 2012, s. 392).  

 

Vi vill betona att vi har tagit hänsyn till att vara så objektiva som möjligt vid tolkningarna och 

menar att vårt mål är att läsa lärobokstextens innehåll i dess rätta form utan misstolkningar. Det 

går att påstå att vi strävar efter att eliminera den subjektiva faktorn, men är å andra sidan 
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medvetna om att det inte går att nå fullständig objektivitet vid analysen av materialet 

(Brinkkaejr & Hoyen 2013 s. 11). Vårt syfte är inte att undersökningen ska ge en generell bild 

av hur demokrati framställs och om det går i linje med det centrala innehållet i alla 

samhällskunskapsläroböcker 4-6 utan vill ge en inblick i hur detta kan te sig i de fyra 

analyserade läroböckerna. 

 

Vad gäller validiteten och reliabiliteten i denna undersökning har vi tagit hänsyn till att 

undersöka det som vi har sagt att vi ska undersöka. Det innebär att vi har anknutit 

undersökningens syfte och frågeställningar till undersökningens teori, metod, material och 

analys. För att läsaren ska kunna förlita sig på denna studies resultat behöver läsaren följa 

studiens intentioner, detta för att kunna följa studien från början till slut. Vi har tagit hänsyn till 

att denna undersökning bygger på förankrade resonemang utifrån innehållsexempel, citeringar, 

bilagor och sidhänvisningar som direkt är hämtade från det empiriska materialet. Syftet är att 

läsaren genom teorin ska kunna följa de analytiska resonemangen i studien, eftersom vi har 

anknutit och använt teorin som analysverktyg till det empiriska materialet. Genom att 

implementera resonemang grundade på läroböckernas innehåll försöker vi nå hög kvalitet i vår 

undersökning. Syftet med de förankrade resonemangen är att det ska ge tillförlitligt material 

(Brinkkaejr & Hoyen 2013, ss. 108-109). 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som har analyserats. Vi har delat upp och 

presenterat varje lärobok för sig i fyra underrubriker. Vi har ytterligare delat upp resultatet för 

varje lärobok i tre delar. Den första delen presenterar hur läroboken framställer demokrati, 

andra delen hur innehållet i läroboken går i linje med det centrala innehållet. Sista delen 

presenterar en övergripande diskussion om innehållet i läroboken utifrån teorin som nämnts i 

kapitel fyra. Kapitlet avslutas med komparativ diskussion mellan läroböckernas innehåll.  

 

6.1. Framställningen av demokrati i lärobok 1 
Lärobok 1 Puls samhällskunskap består av åtta kapitel, där information om demokrati 

behandlas i kapitel sju. Kapitlet Demokrati inleds med att beskriva demokrati som:  

 

Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Men alla 
kan inte vara med och bestämma om allt. Så vem bestämmer mest? Mest makt i Sverige 
har statsministern. Statsministern är chef för ministrarna i regeringen. Regeringen styr 
Sverige. Men ministrarna i regeringen kan inte göra vad som helst. De måste lyssna 
på dem som sitter i riksdagen och på sina väljare, annars kanske de inte får vara kvar 
efter nästa val (Stålnacke 2012, s. 87). 

 

Citatet ovan är ett exempel på att innehållet framställer demokrati på ett konstaterande sätt, 

detta för att innehållet kan leda till att läsarens frågor lämnas obesvarade (Ammert 2011b, ss. 

263-264). Läsaren får till exempel inte reda på varför statsministern har mest makt, vad 

regeringen eller riksdagen innebär eller vad ett politiskt val innebär. Ytterligare presenteras vad 

demokrati betyder på nästa sida i läroboken under rubriken Vad betyder demokrati? på både 

förklarande och konstaterande sätt. Det förklaras t.ex. hur demokrati började genom att ”[…] 

demokrati uppfanns i den grekiska staden Aten för ungefär 2500 år sedan. Då samlades folk på 

ett torg i staden för att tillsammans besluta om viktiga saker. Men idag skulle vi inte kalla Aten 

demokratiskt. Kvinnorna fick inte vara med och bestämma. Dessutom fanns det slavar, och de 

hade inte heller något att säga till om.” (Stålnacke 2012, s. 89). 
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Därefter följer en framställning av demokratins innebörd på ett konstaterande sätt, demokratin 

som styrelseskick sätts i jämförelse med diktatur som styrelseskick. Denna jämförelse 

presenteras i följande bild:  

 

 

Bild 1 (ibid, s. 89). 

 

Det konstateras även i kapitlet att ”[…] demokrati är något som finns mycket närmare dig själv. 

Ett kompisgäng, en familj eller en arbetsplats kan fungera på ett demokratiskt sätt, om alla 

bestämmer tillsammans. Men om någon alltid ska bestämma över de andra fungerar det som en 

diktatur” (ibid, s. 89).  

 

På nästa sida sätts demokrati i relation till två demokratiska beslutsfattande modeller, till direkt 

demokrati och representativ demokrati, på ett förenklat och elevnära sätt. Innehållet presenterar 

exempel som kopplas till elevernas erfarenheter, där direkt demokrati och representativ 

demokrati förklaras genom klassråd och elevråd. Exemplen visar att eleverna tillsammans kan 

påverka olika beslut som rör skolan genom nämnda demokratiska arbetssätt. Klassråd och 

elevråd förklaras på följande sätt: 
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I klassrådet röstar ni kanske genom att räcka upp handen. Alla är med och säger sin mening. 
Det kallas direkt demokrati. Direkt demokrati fungerar bra i mindre grupper. Men att gång 
på gång samla alla skolans elever för att rösta om massor av olika saker är inte så lätt. Ju 
fler man är, desto svårare blir det med direkt demokrati. För att göra det enklare använder 
man sig av representativ demokrati. I skolan betyder det att varje klass väljer representanter 
till elevrådet. När elevrådet har möte ska klassens representanter framföra de förslag som 
klassen tillsammans har enats om. Efter elevrådsmötet ska representanterna berätta för 
klassen vad elevrådet beslutade (ibid, s. 90).  

 

Vidare förklaras det, på ett receptliknande sätt hur ett klassrådsmöte går till. Innehållet beskriver 

ordförandens, sekreterarens och justerarens arbetsuppgift men även vad röstning, dagordning, 

talarlista och protokoll innebär samt hur dessa tillämpas i praktiken (ibid, ss. 92-93). Ett 

exempel på ett begrepp utifrån nämnda ges i innehållet om ordförande: ”Möten blir röriga om 

alla pratar i munnen på varandra. Därför brukar man börja med att välja en ordförande. Han 

eller hon håller ordning på mötet och ser till att alla får säga sin mening.” (ibid, s. 92).  

 

I läroboken beskrivs det även hur demokratiska arbetssätt tillämpas i andra delar av samhället. 

Under rubriken Vem bestämmer i kommunen? skildras demokratiska arbetssätt i förhållande till 

kommunens arbete. Kommunens arbete beskrivs som representativ demokrati i läroboken ”För 

att man lättare ska kunna fatta beslut i kommunen så väljer invånarna några personer som får 

representera alla som bor där. Representanterna träffas i kommunfullmäktige för att besluta om 

saker i kommunen.” (ibid, s. 94). Vad kommunalpolitiker arbetar med och vad kommun som 

begrepp innebär förklaras även under samma rubrik (ibid, ss. 94-95). 

 

Därefter, under rubriken Vem bestämmer i Sverige? förklaras demokratiska beslut på en mer 

allmän nivå, nämligen i förhållande till riksdagens och regeringens politiska arbete. Det 

konstateras även vad politiska partier är för något, vad man ska tänka på när man röstar till ett 

politiskt val samt hur regeringen och riksdagen arbetar. Till exempel konstateras detta i följande 

formulering ”Regeringens ledare är statsministern. De andra medlemmarna i regeringen har 

ansvar för olika områden. Skolministern ansvarar tillexempel för skolan, jordbruksministern 

för jordbruket och finansministern har hand om Sveriges ekonomi.” (ibid, s. 96). Anledningen 

till att det är konstaterande och inte förklarande är för att många begrepp endast bekräftas utan 

att förklaras.  
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I slutet av kapitlet Demokrati och under rubriken Kamp för demokratin sätts begreppet 

demokrati i relation till vad andra länder runt om i världen har för styrelseskick. Det vill säga 

att demokrati jämförs som styrelseskick på ett internationellt plan. Det betonas att demokrati 

inte är självklart för alla länder i världen, och att det fortfarande finns många länder som har 

diktatur som styrelseskick (ibid, ss. 102-103). 

 

6.1.1. Läroboken i relation till det centrala innehållet 
På första sidan i kapitlet Demokrati finner man en informationsruta där det framstår att kapitlet 

kommer att behandla: 

 

- Vad demokrati är 

- Hur demokratiska beslut fattas 

- Hur ett klassråd och ett elevråd fungerar 

- Hur ett val går till 

- Hur man kan visa vad man tycker  

 

Dessa fem punkter kopplas till det centrala innehållet för samhällskunskap 4-6. Nedan 

presenteras innehållet i läroboken i relation till frågorna som är kopplade till analysverktyget 

centralt innehåll som finns i vår analysmodell (ibid, s. 86). 

 

I förhållande till frågan Vad är demokrati? Definieras demokrati som att alla får vara med och 

bestämma, med andra ord som ett gemensamt folkstyre (ibid, s. 86). Rörande frågan Hur fattas 

demokratiska beslut? framförs det uttryckligen att demokratiska beslut fattas genom riksdagen. 

Riksdagen består av människor som ingår i olika partier som röstats fram av samhällets 

medborgare genom politiska val (ibid, ss. 96-97). Svaret på frågan Hur fungerar ett lokalt 

beslutsfattande, som i ett klassråd eller elevråd? genom framställningen i innehållet besvaras 

som tidigare nämnts ovan i den första delen av analysen, detta genom att beskriva hur ett 

klassråd och elevråd går till i skolan (ibid, ss. 90-93). Frågan Hur kan individer påverka beslut? 

besvaras i lärobokens innehåll genom att lyfta fram några förslag på hur medborgare i samhället 

kan påverka beslut som fattas av olika politiska utskott, detta genom att medborgare till exempel 
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uttrycker sitt missnöje i en insändare i någon tidning, protesterar i en demonstration eller skickar 

en motion till politiker (ibid, s. 98). Vad rör frågan Hur går ett politiskt val till? står det 

uttryckligen i innehållet att ”För att rösta i riksdagsvalet ska man vara myndig, det vill säga ha 

fyllt 18 år. Dessutom ska man vara svensk medborgare.” (ibid, s. 97). Sedan förklaras hur ett 

politiskt val går till genom fem olika steg:  

 

1. På valdagen tar man sitt röstkort och går till vallokalen. 

2. Utanför vallokalen delar de politiska partierna ut röstsedlar. 

3. När man tagit röstsedlar går man bakom en skärm, så att ingen ska se vilket parti man 

röstar på. 

4. Bakom skärmen lägger man röstsedlarna på det parti man väljer i ett kuvert.  

5. Kuverten läggs in i en låda och valförrättaren prickar av vem som har röstat (ibid, s. 97). 

 

6.1.2. Diskussion 
Ovannämnda exempel ger en inblick i hur demokrati framställs i läroboken. Efter att ha 

analyserat innehållet i kapitlet Demokrati har vi kommit fram till att framställningen av 

demokrati presenteras som om det vore kopplat till politik, beslutsfattande och valprocedurer. 

Beskrivningen av demokrati anknyter ständigt till den minimalistiska definitionen av demokrati 

som styrelseskick och beslutsfattande. I innehållet förklaras det hur olika beslutsprocesser kan 

gå till och fattas medan det inte förklaras något djupare om demokrati som maximalistiskt 

definition. Det konstateras ytligt eller lämnas till läsaren för tolkning, som om det vore en 

självklarhet att det i en demokrati ska demokratiska värden ingå. Även när innehållet förmodas 

att ge en ingång till att framställa demokrati i förhållande till den maximalistiska definitionen 

så gör den inte det, som när innehållet beskriver: ”[…] demokrati är något som finns mycket 

närmare dig själv. Ett kompisgäng, en familj eller en arbetsplats kan fungera på ett demokratiskt 

sätt, om alla bestämmer tillsammans.” (ibid, s. 89).  Det maximalistiska synsättet framställs inte 

förutom att det konstateras i bild 1 att ingen individ får kränkas eller diskrimineras i en 

demokrati. Läroboken är inte distanserat från läroplanen, det märks att innehållet som framställs 

utgår från det centrala innehållet i samhällskunskap 4-6 då många aspekter av det centrala 

innehållet finns med uttryckligen i texten.   
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6.2. Framställningen av demokrati i lärobok 2 
Lärobok 2 Upptäck samhälle – Lgr 11 består av sex kapitel, där information om demokrati 

behandlas i kapitel fem som benämns Politik (Svanelid 2014, s. 72).  

 

När demokrati först omnämns framställs det på ett konstaterande sätt ”För oss som lever i 

Sverige är det självklart att alla ska få säga vad de tycker och att vi kan protestera om något är 

fel i samhället. Vi lever i en demokrati och därför är det viktigt att de beslut som fattas i vårt 

land också är demokratiska.” (ibid, s. 72).  Informationen framställs på ett konstaterande sätt är 

för att demokrati inte definieras utan mer bekräftas vara något som läsaren redan vet om. På 

samma sida knyts demokrati an till riksdagen och kommunens arbete. Det beskrivs kort vilka 

principer demokratiska beslut behöver utgå från, vilket är följande fem demokratiska värden 

och principer:  

 

1. Alla människor har samma värde – alla människor har en röst var inför val. 

2. Fri opinionsbildning – att man som individ får rätt till att uttrycka sitt missnöje kring 

ett politiskt beslut, rätt till att demonstrera. 

3. Yttrandefrihet – att individer har rätt till att säga vad de tycker i sociala medier. 

4. Majoritetsprincipen – princip om att ett beslut bestäms efter majoritetens röster. 

5. Hänsyn till minoritetens intressen (ibid, s. 72). 

 

På nästa sida under rubriken Demokrati – när vi bestämmer definieras demokrati på följande 

sätt ”Men vad innebär det att ett land är en demokrati? Det handlar bland annat om att det är 

folket som bestämmer, eller rättare sagt de som har fyllt 18 år och får rösta. Vart fjärde år är det 

politiska val i Sverige, då får alla som har rösträtt välja mellan olika politiska partier.” (ibid, s. 

74). Vidare konstateras det att demokratiska länder består framförallt av representativ 

demokrati, detta för att medborgarna röstar fram de politiker som de vill ska representera deras 

talan om hur ett land ska regleras. (ibid, s. 74). 

 

Vidare sätts demokrati i relation till demokratiska arbetssätt i skolans verksamhet, men 

innehållet förklarar inte utan konstaterar både vad representativ och direkt demokrati är, genom 

ett varsitt kort exempel ”När ni röstar om något i klassen har alla också en röst var. Ni kan ta 
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beslut i olika frågor direkt. Det är exempel på direkt demokrati” och ”Elevrådet däremot är ett 

exempel på representativ demokrati eftersom du och dina klasskamrater har valt några av 

klasskamraterna som får representera klassen.” (ibid, s. 75). 

 

På samma sida följer en informationsruta efter de konstaterade exempel som angetts, där nio 

demokratiska principer presenteras. Fem av de nio principer som presenterats har redan nämnts 

ovan och blir därför en upprepning i läroboken, de principer som tidigare inte nämnts och som 

kommer att nämnas är regelbundna och allmänna val, mötesfrihet och organisationsfrihet, 

tryckfrihet och rättssäkerhet. De nio principerna presenteras på följande sätt i läroboken: 

 

 

Bild 2 (ibid, s. 75). 

 

På sidan därefter lyfter läroboken fram vad demokrati kan innebära i jämförelse med diktatur, 

och förklarar att diktatur inte följer några demokratiska principer. Det lyfts fram tre olika 

exempel på vad som kan kännetecknar ett diktatoriskt styrelseskick, ett av dessa exempel är 

”Det finns ingen yttrandefrihet. De som vågar protestera döms till långa fängelsestraff eller till 

dödsstraff. Folket i en diktatur blir rädda för att uttrycka sina åsikter” (ibid, s. 76). 
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Under rubriken Hur går demokratiska val till? beskrivs hur ett val går till på ett begränsat sätt. 

Det framgår att medborgare kan rösta, men att man ska vara över 18 år, att man kan rösta och 

samtidigt vara hemlig men ingenting om hur ett val går till i praktiken nämns. Det lyfts fram att 

partier samarbetar med varandra, både innan och efter ett val för att tillsammans kunna 

kompromissa och bilda regering, en vidare fördjupning görs inte. Det konstateras ytterligare att 

regeringen består av olika partier, dessa partier samarbetar med varandra och benämns två olika 

block, högern och vänster. Varför det är viktigt att partier samarbetar framgår i texten ”Det är 

viktigt för en regering att få fler än hälften av platserna i riksdagen. Detta för att enklare få 

igenom sina viktigaste förslag i riksdagen efter valet.” (ibid, s. 81). Det konstateras ytterligare 

att de olika partierna har olika åsikter om olika frågor som rör samhället, men vilka åsikter de 

står för förklaras inte (ibid, ss. 80-81).  

 

6.2.1.  Läroboken i relation till det centrala innehållet  
I förhållande till det centrala innehållet och frågan Vad är demokrati? konstateras det att 

demokrati handlar om att människor i ett land bestämmer tillsammans. Det konstateras även att 

demokrati ingår i både direkt demokrati och representativ demokrati (ibid, s.74). När det gäller 

frågan Hur fattas demokratiska beslut? framförs som tidigare nämnt under rubriken Hur går 

demokratiska val till? på ett konstaterande sätt, utan att fördjupa sig i hur demokratiska val i 

praktiken går till. Följande information lyfts fram i innehållet om hur ett demokratiskt val går 

till ”I Sverige får man bara rösta på ett parti till riksdagen. Kanske samtycker man inte med allt 

som partiet står för. Man röstar ändå på det partiet. Så gör man därför att partiet har bra åsikter 

i de frågor som man tycker är viktigast.” (ibid, s. 80).  

 

Vad rör frågan Hur fungerar ett lokalt beslutsfattande, som i ett klassråd eller elevråd? 

förklaras det inte hur ett beslut fattas i klassråd eller elevråd utifrån demokratiskt arbetssätt, det 

konstateras endast att direkt demokrati och representativ demokrati ingår i skolans verksamhet, 

utan att dra en parallell koppling till klassråd eller elevråd. Hur ett lokalt beslutsfattande 

fungerar framgår inte uttryckligen men det konstateras att det i varje kommun finns 

kommunalfullmäktige som beslutar på ungefär samma sätt som riksdagen gör (ibid, s. 75). Den 

sista frågan Hur kan individer påverka beslut? framgår i lärobokens innehåll genom att den 

förklarar att individer kan påverka beslut genom att skapa opinion och rösta i val. Det ges olika 

förslag på hur man kan skapa opinion, det betonas även att det går att skapa opinion om man är 
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under 18 år gammal. De olika exempel på opinioner som man kan skapa som nämns är 

protestera, samla namnunderskrifter och uttrycka sig i sociala medier såsom blogg, Facebook-

grupp eller tidningsartiklar. Uttryckligen står det i innehållet att en individ kan påverka beslut i 

samhället genom att skapa opinion eller rösta på ett parti i val (ibid, ss. 78-79). 

 

6.2.2.  Diskussion 
Det första intrycket vi fick av kapitlet var att demokrati begränsar sig till att vara ett politiskt 

fenomen, detta för att kapitlet benämns politik där demokrati blir en underrubrik till politik och 

därmed ges mindre värde att stå för sig självt. Men, kapitlet framställer inte demokrati som om 

det endast vore kopplat till politik utan nämner även demokrati som innehåll av olika värden. 

Genom exemplen som presenterats ovan kom vi fram till att demokrati framställs i enlighet 

med principer som ingår Robert Dahl polyarkimodell. Innehållet framställer demokrati som ett 

politiskt styrelseskick samtidigt som den anger kriterier från demokratins innehåll. Genom 

innehållet kan läsaren uppfatta demokrati som något konstaterat och bekräftat. Vi upplevde att 

många frågor lämnades obesvarade av innehållet, detta på grund av att det finns många brister 

när det kommer till att förklara ett fenomen i läroboken. Därför är det också lätt hänt att eleven 

som är mottagare av lärobokens kommunikationskedja kan uppfatta att demokrati är något 

självklart i ett modernt samhälle och att det skulle räcka att upprätthålla en demokrati om bara 

alla medborgare röstar. Denna lärobok är inte distanserat helt från det centrala innehållet men 

framställer mycket information runt omkring det som anges i det centrala innehållet. Det 

centrala innehållets punkter blir istället konstaterande och inte förklarande information. Kapitlet 

har tagit hänsyn till det centrala innehållet i samhällskunskap 4-6 men har inte fördjupat sig 

något vidare i att beskriva de aspekter som tas upp. 

 
 

6.3. Framställningen av demokrati i lärobok 3 
Lärobok 3 Utkik – samhällskunskap 4-6 består av åtta kapitel där det femte 

kapitlet Politik behandlar information om demokrati. Det står på första sidan i kapitlet att 

läsaren kommer att få läsa om vad demokrati är, hur demokratin i klassrummet kan se ut och 

om representativ demokrati och direkt demokrati (Almgren, 2017 s. 60). 

 



 35 

Demokratibegreppet lyfts först fram under rubriken Vad gör riksdagsledamöterna? Detta 

framstår på ett konstaterande sätt, genom följande formulering ”[…] i en demokrati talar man 

med varandra och försöker komma överens.” (ibid, s.63). Informationen om demokrati blir 

inledningsvis ett bekräftande, sedan följer information om demokrati, nästan i slutet av kapitlet, 

under rubriken Demokratin i skolan och i klassen på sida 70. I innehållet där demokrati beskrivs 

sätts demokratiska arbetssätt i förhållande till klassråd i skolan, dock nämns det inte i läroboken 

vilket demokratiskt arbetssätt eller modell som används när man har ett klassråd: 

 

Klass 6B i Alsikeskolan har klassråd och ska diskutera och besluta om skolresan på våren. 
Om det finns tid ska också hopprutorna på skolgården diskuteras. De här två frågorna finns 
på dagordningen för det här klassrådet [...] Det är bra om det finns regler för ett klassråd. 
Annars blir det lätt kaos om alla pratar i mun på varandra. Först ska man välja 
en ordförande för mötet. Han eller hon ska leda mötet, det vill säga bestämma vem som får 
prata (ibid, s. 70). 

 

I läroboken förklaras innebörden av demokrati på följande sätt ”Ordet demokrati kommer från 

det antika Grekland och betyder folkmakt. I Ahten för så där 2500 år sedan kom man på att 

folket skulle vara med och bestämma. Det gick till så att alla män samlades på torget och där 

räckte man upp handen för det förslag som man röstade på.” (ibid, s. 72). Citatet förklarar för 

läsaren varifrån demokratibegreppet härstammar, när begreppet uppkom samt vad begreppet 

betyder. 

 

I läroboken poängteras det att demokratiska länder har tre punkter gemensamt, vilka är allmän 

och lika rösträtt, yttrandefrihet och hänsyn till minoriteterna. Informationen som anges 

framställs på ett förklarande sätt. Här följer ett exempel på hur begreppen förklaras i läroboken 

i förhållande till allmän och lika rösträtt som ”Alla människor i landet över en viss ålder – ofta 

18 år – får rösta, och alla har en röst. Alla människor har alltså lika värde.” (ibid, s. 72).  

 

Demokrati framställs även i relation till två demokratimodeller, nämligen representativ och 

direkt demokrati. Demokratimodellerna presenteras eller förklaras genom exemplifieringar av 

vilken demokratimodell som ett land använder sig av i praktiken. Det förklaras att Sverige 

tillämpar den representativa demokratimodellen och att Schweiz använder den direkta 

demokratimodellen. Det förklaras att representativ demokrati innebär att medborgarna röstar 
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fram vilket parti som ska sitta i riksdagen, som i sin tur ska representera medborgarnas intressen 

och besluta om samhälleliga frågor (ibid, s. 74). Vidare konstateras följande om direkt 

demokrati: ”I Schweiz är direktdemokratin mycket vanligt och varje schweizare kan rösta i ett 

par hundra folkomröstningar varje år om han eller hon vill.” (ibid, s. 74). Det framgår i samband 

med nämnda citering en bild på samma sida som visar att schweizare samlas i en stad på ett 

torg och beslutar om viktiga frågor (ibid, s. 74).  

 

Demokrati sätts även i relation till diktatur som styrelseskick, det nämns: ”De flesta länder som 

är diktaturer finns i Asien och Afrika. I en diktatur är det ett parti som har makten och som till 

och med tar till våld för att behålla makten.” (ibid, s. 74).  Det förklaras vad diktatur är men det 

fördjupas inte i jämförelse med demokrati som styrelseskick.  

 

6.3.1. Läroboken i relation till det centrala innehållet  
I förhållande till det centrala innehållet i analysverktyget och frågan om Vad är demokrati? 

beskrivs demokrati som folkmakt, och sätts i relation till vad demokrati var för 2500 år sedan. 

Betydelsen av begreppet sätts alltså in i ett historiskt perspektiv. På några ställen i läroboken 

framställs demokrati på ett konstaterande sätt, som: ”För i en demokrati talar man med varandra 

och försöker komma överens” (ibid, s. 63). I nämnda citat bekräftas demokrati som om 

betydelsen av demokrati vore något självklart. Demokrati beskrivs alltså inte utan sätts in i 

sammanhang på ett lösryckt sätt i läroboken. 

 

Vad gäller frågan Hur fattas demokratiska beslut? framställs det att demokratiska beslut fattas 

genom riksdagen där ett politiskt parti kan vara med i riksdagsvalet endast om partiet når upp 

till det krav som behövs. Detta framställs genom följande formulering: ”För att komma in i 

riksdagen måste ett politiskt parti få minst 4% av alla röster i riksdagsvalet. Den här fyra-

procents-spärren har riksdagen bestämt för att det inte ska bli för många småpartier i riksdagen.” 

(ibid, s. 62). Det framställs hur ett politiskt val går till under rubriken	Hur går det till att rösta?	I 

innehållet står det: ”Vart fjärde år […] är det val till riksdagen. Valdagen är alltid andra 

söndagen i september. Då står vallokalerna öppna från morgon till kväll. Man måste vara 18 år 

och svensk medborgare för att få rösta i riksdagsvalet.” (ibid, s. 64). 
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Rörande frågan Hur fungerar ett lokalt beslutsfattande, som i ett klassråd eller elevråd? 

beskrivs som vi ovan nämnt hur beslutsfattande kan te sig i klassråd. Det står uttryckligen i 

läroboken att elever gemensamt beslutar om viktiga frågor rörande skolan i ett klassrådsmöte. 

Det förklaras att man först väljer en ordförande som leder klassrådsmötet och bestämmer vem 

som får tala, sedan ska man välja en sekreterare som för klassrådets protokoll, man väljer sist 

en justerare som ska granska om protokollet stämmer överens med det som beslutades på 

klassrådsmötet. De elever som inte tar hand om klassrådsmötets uppgifter ska framföra förslag 

om olika frågor som sedan ska röstas fram. Det står även att beslutet i klassrådsmötet bestäms 

av majoritetsprincipen, vilket innebär att det förslag som får majoritetens röster vinner (ibid, ss. 

70-71). Rörande sista frågan Hur kan individer påverka beslut? framställs information om detta 

i följande citat: 

 

Dina föräldrar är inte nöjda med hur skolan fungerar i din kommun. Även den skolan du 
går i får kritik. Därför skriver de en insändare i lokaltidningen och berättar om vad det är 
de kritiserar. Skolinspektionen i kommunen svarar på insändaren i lokaltidningen och 
berättar hur de tycker att det är i skolan och vad som skulle kunna förbättras.” (ibid, s. 72). 

 

6.3.2. Diskussion  
Det första intrycket vi fick av kapitlet var att demokrati begränsar sig till den minimalistiska 

definitionen på grund av att rubriken benämns Politik. En annan anledning till varför vi fick 

intrycket av att innehållet begränsar sig till den politiska arenan är för att lärobokens första tio 

sidor behandlar information om politiska fenomen, politik värderas på detta sätt mer enligt den 

framställning som ges i innehållet. Enligt det normativa kriteriet värdesätts politik mer än 

demokrati och får läsaren att uppfatta att demokrati är en underkategori för politik och ingenting 

som kopplas till den maximalistiska definitionen. Demokrati sammankopplas till tre kriterier 

av polyarki samtidigt som de definieras i förhållande till den minimalistiska definitionen. Det 

nämns på första sidan i kapitlet att innehållet i läroboken kommer att behandla olika delar som 

är kopplade till det centrala innehållet i samhällskunskap 4-6, av den anledningen kan man anta 

att de har tagit hänsyn till det centrala innehållet vid utformandet av informationen som anges. 

Utifrån analysen kom vi fram till att det går att se att innehållet i läroboken går i hand med de 

delar som finns i det centrala innehållet.  
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6.4. Framställningen av demokrati i lärobok 4 
Lärobok 4 Samhällskunskap 4-6 består av sju kapitel där det sjätte kapitlet behandlar 

information om demokrati. Kapitlet Beslutsfattande och politiska idéer är indelad i två 

underrubriker, där den första delen benämns Demokrati och den andra Politik. Kapitlet inleds 

med introduktion om vad kapitlet kommer att behandla där beslutsfattande och politiska idéer 

är i fokus. Bredvid introduktionen finns två centrala innehåll som direkt är tagna från 

samhällskunskapsämnets innehåll i läroplanen. Det ena centrala innehållet som framställs är 

densamma som vi utgår ifrån i vår analys, den andra behandlar politiska val och partier i 

Sverige, riksdagens och regeringens olika arbetsuppgifter (Engström 2017, s. 103). 

 
Efter kapitlets introduktion beskrivs olika demokratiska begrepp i relation till diktatoriska 

begrepp. De demokratiska begrepp som förklaras är majoritet och minoritet, demokrati som 

folkstyre, demokratiska länder, demokrati som frihet för individen och demokratiska beslut. 

Enligt läroboken förklaras de nämnda begreppens innebörd för att eleven ska kunna förstå hur 

viktigt det är att veta vad demokrati är och hur demokrati fungerar för att kunna påverka 

samhällets ställning (ibid, s. 104). Ett exempel på en definition som ges om ett demokratiskt 

begrepp är Demokrati = frihet för individen: 

 

I en demokrati har varje människa rätt att tycka, tänka, säga och skriva vad han/hon vill så 
länge det inte kränker någon annan. Demokrati innebär också att vi ska behandla varandra 
på ett bra sätt och att alla är lika mycket värda (ibid, s. 104).  

 

De definitioner som enligt läroboken ingår under rubriken diktatur är i detta sammanhang 

ledarna, val i diktaturer, yttrandefrihet i diktaturer, media, lagar i diktaturer. Dessa definitioner 

framställs för att belysa skillnaden mellan ett demokratiskt land och ett diktatoriskt land (ibid, 

s. 105). Ett exempel på en definition som kännetecknar diktatur är (Media): 

 

Ledarna i en diktatur styr över hela landets tidningar, radio, internet och tv. Vissa sidor på 
internet stängs av ledarna. Personer som arbetar med nyheter får bara rapportera om nyheter 
som är bra för dem som styr. De får inte rapportera om dåliga saker som händer i landet 
och inte heller om andra politiska partier (ibid, s. 105). 
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På samma sida finns en bild som visar världens alla länder där länderna är uppdelade i tre färger 

efter vilka länder som är demokratiska, delvis demokratiska (demokratier med anmärkningar) 

och vilka som är diktatoriska: 

 

 

 Bild 3 (ibid, s. 104). 

 

I läroboken förklaras även under rubriken Att vara med och påverka vad begreppet påverka 

innebär och på vilket sätt medborgare kan påverka situationer och beslut innan de fyllt 18 år 

med fokus på hur individen kan påverka beslut i föreningar. Ett exempel som följer på detta 

framställs på följande sätt i läroboken: 

 

Du är kanske med i en fotbolls- eller scoutförening eller i en annan förening. Alla 
föreningar har varje år ett årsmöte där det röstas fram vilka som ska styra föreningen under 
det kommande året […] Under det kommande året har föreningen möten där olika frågor 
diskuteras. Där har du kanske också rätt att vara med och tycka till och besluta i olika frågor 
(ibid, s. 106). 

 

Därefter sätts demokrati i relation till två demokratimodeller: direkt demokrati och indirekt 

demokrati (representativ demokrati). Det nämns att det finns direkt demokrati och indirekt 

demokrati, men det nämns inte att det finns en parallell koppling till att det är just 
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demokratimodeller som kan användas i praktiken. Demokratimodellerna framställs istället 

lösryckt i sammanhang genom exempel på hur de kan tillämpas i olika sammanhang. I 

förhållande till direkt demokrati lyfts klassråd fram som ett exempel på demokratimodellens 

tillämpning ”När alla är med och röstar på ett klassråd kallas det direkt demokrati” (ibid, s. 

107). I förhållande till indirekt demokrati lyfts elevråd fram som exempel ”I ett elevråd är det 

indirekt demokrati. Varje klass har utsett representanter som för fram klassens åsikter.” (ibid, 

s. 107). I slutet av kapitlet sätts demokrati i relation till demokratiska beslut på ett mer 

förklarande sätt, där det beskrivs hur beslut som tas i klassråd och elevråd kan gå till i praktiken 

i skolan. Genom begreppen ordförande, sekreterare, klassråd och elevråd förklaras det hur ett 

beslut kan fattas i skolan (ibid, ss. 108-109). Till exempel definieras klassråd på följande sätt: 

 

Vid ett klassråd har klassen möjlighet att tillsammans besluta om saker som rör klassen. 
Vissa regler, mötesregler, bör följas för att mötet ska fungera på ett bra sätt. Ett möte utan 
regler kan bli rörigt. Alla får då kanske inte chansen att framföra sin åsikt och det kan vara 
svårt att fatta beslut om olika saker (ibid, s. 108). 

 

Demokrati sätts även i relation till den politiska arenan om hur politiska och lokala beslut fattas. 

Genom de politiska valen som sker vart fjärde år röstar medborgarna fram politiska ledare som 

ska bestämma i riksdag, landsting och kommun. Hur de politiska valen går till förklaras i åtta 

steg i läroboken. De lokala beslutsfattande som kommunens disputerar om rör frågor som 

handlar om skolan, fritidsgårdar, ishallar, cykelvägar och annat som påverkar medborgare som 

bor i kommunen (ibid, ss. 118-119). 

 

6.4.1. Läroboken i relation till det centrala innehållet  
Demokrati sätts i relation till flera och inte bara en del i kapitlet som analyserats. I förhållande 

till vad demokrati är står det uttryckligen i läroboken ”Ordet demokrati betyder folkstyre, att 

folket bestämmer. I Sverige har vi val där alla som har fyllt 18 år får vara med och rösta. Vi får 

rösta på vem vi vill. Valen är hemliga, vilket betyder att ingen behöver eller tvingas berätta vem 

de röstar på.” (ibid, s. 104). Vad demokrati är för något förklaras till en viss del men läroboken 

nämner inte hur demokrati kom till eller när demokrati uppstod.  
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Vad berör Hur fattas demokratiska beslut, står det i läroboken att: ”För att ett beslut ska kallas 

demokratiskt bör det finnas ett eller flera förslag att välja mellan. De som berörs av förslaget 

ska få säga vad de tycker. Därefter gäller förslaget som får majoritet.” (ibid, s. 104). Detta går 

i hand med delen hur ett lokalt beslutsfattande går till, som i ett elevråd och klassråd. Det 

förklaras att det i klassrådet ska framgå flera olika förslag där de medverkade ska besluta om 

ett förslag. De medverkande får rösta på det de vill rösta på. Det förslag som får majoritetens 

röster vinner. Förslaget representerar deltagarnas röster (ibid, ss. 108-109).  

 

Vad gäller hur kan individer och grupper påverka beslut i samhället framgår exempel på hur 

individer kan påverka beslut innan de fyllt 18 år men också efter att de fyllt 18 år. Det framgår 

att man kan påverka beslut genom att skapa namninsamling, demonstrera, insändare till tidning, 

kontakta politiker, kontakta media, använda sociala media och berätta för föräldrar. Till 

exempel framställs det att man kan påverka samhället via sociala medier genom att ”Starta 

exempelvis en grupp på Facebook där du för fram dina åsikter. Facebook och många andra 

sociala medier är tillåtna från 13 års ålder (ibid, s. 107).  

 

6.4.2. Diskussion 
Det första intrycket vi fick av kapitlet var att demokrati skulle definieras mer åt det 

maximalistiska perspektivet då kapitlet inleds med en underrubrik som benämns Demokrati, 

detta med tanke på att kapitlet är uppdelat i ytterligare en underrubrik där den andra delen 

benämns Politik. Det framgår dock inte att demokrati är en livsform som Dewey definierar det, 

utan demokrati presenteras mer åt det minimalistiska perspektivet och kopplas till politik och 

beslutsprocesser. Då information om demokrati framställs innan politikdelen i läroboken ger 

det läsaren en inblick i att demokrati kopplas till politik. Genom lärobokens första sida som 

beskriver att innehållet utgår från det centrala innehållet i samhällskunskap 4-6 och genom 

exemplen som nämnts ovan kan man tolka att det finns en tydlig koppling mellan lärobokens 

innehåll och det centrala innehållet i samhällskunskap 4-6. De frågor som är kopplade till 

analysverktyget centralt innehåll besvaras utifrån lärobokens innehåll, därför kan man se att 

innehållet i läroboken har tagit hänsyn till det centrala innehållet då innehållet framställer de 

olika delarna tydligt. 
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6.5. Komparativ diskussion 
Det som kan konstateras om de fyra läroböckernas innehåll är att det finns både skillnader och 

likheter. I de kapitel som analyserats har demokrati framställts på olika sätt i förhållande till 

demokratiperspektiven. Den skillnad som vi upptäckt som finns mellan läroböckerna är att 

demokratibegreppets etymologiska betydelse beskrivs i lärobok 1 och 3 medan det inte 

framställs i lärobok 2 och 4. Det framställs dock i alla läroböcker att demokrati betyder att alla 

får vara med och bestämma vilket är synonymt med folkstyre. Genom analysen har vi även 

upptäckt likheter mellan läroböckerna. En övergripande förståelse som man får utifrån 

innehållet är att alla läroböcker framställer demokrati som om det är positivt, därmed blir 

demokrati ett normativt ideal som är eftersträvandevärt. Detta framställs genom att sätta 

demokrati i relation till diktatur som blir det onda idealet. En likhet är att demokrati sätts i 

relation till politik i alla fyra kapitlen. En annan likhet som går hand i hand med den föregående 

nämnda är att läroböckernas framställning av demokrati anknyts till det minimalistiska 

synsättet. Lärobok 1, 3 och 4 framställer demokrati med tydlig anknytning till politiskt 

styrelseskick (minimalistiskt perspektiv) medan lärobok 2 skiljer sig i snäv mening och lutar 

sig åt Robert Dahls demokratikriterier (maximalistiskt perspektiv), men även lärobok 2 lutar 

sig i andra delar av kapitlet till det minimalistiska perspektivet. Ytterligare en likhet mellan 

läroböckerna är att alla beskriver demokrati i förhållande till två demokratimodeller, vilka är 

representativ demokrati och direkt demokrati, dock skiljer sig innehållet i hur de beskriver 

demokratimodellerna i förhållande till hur de kan användas i praktiken, vissa gör det i 

förhållande till elevråd och klassråd medan andra associerar modellerna med mer omfattande 

valprocedurer. Alla läroböcker tar hänsyn till det centrala innehållet i läroplanen samt går i linje 

med de aspekter som lyfts upp, detta framställs på olika sätt i läroböckernas innehåll.    
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7. Slutdiskussion 

Som framgått utifrån analysen har vi kommit fram till att tre av fyra läroböcker i 

samhällskunskap framställer demokrati utifrån den minimalistiska demokratisynen. Demokrati 

sätts i dessa läroböcker i relation till valprocedurer, beslutsprocesser och politiskt styrelseskick. 

Den enda lärobok som framställer ett innehåll som förmedlar en del av det maximalistiska 

synsättet riktar sig samtidigt till det minimalistiska synsättet.  

 

Den information som framställs om demokrati i läroböckerna är den kunskap som förmedlas 

som viktig att undervisa om. När läroböckerna framställer demokrati inom ramen för det 

minimalistiska synsättet förmedlas detta som det väsentliga av demokratibegreppet. Det 

minimalistiska synsättet ger en bild av demokrati till elever som om demokrati vore ett redskap 

som endast kopplas till valprocedurer och beslutsprocesser. Detta förmedlar i sin tur att 

demokrati kan förstås genom färdighetsträning. Läroplanens definition av demokrati 

överensstämmer inte med läroböckernas framställning av begreppet. Det normativa innehållet 

som kan förstås utifrån detta är att läroböckerna starkt förhåller sig till och går i linje med det 

centrala innehållet i samhällskunskap. Samtidigt exkluderas demokrati som livsform i 

läroböckerna, men beskrivs som värderingar och ideal i läroplanens två första kapitel. Det 

innebär att demokrati inte definieras i enlighet med den demokratisyn som läroplanen vilar på 

och den demokratisyn som även Dewey förespråkar. Resultatet indikerar vidare att 

framställningen av demokrati i läroböckerna avviker från läroplanens definition av demokrati 

och det demokratiska arbetet. Varför skiljer sig innehållet i läroböckerna från läroplanens 

definition av demokrati? Vi har två hypoteser på vad detta kan bero på.  

 

Antingen beror det på att framställningen av innehållet i läroböckerna produceras i enlighet 

med den kommunikationskedja som Ammert talar om. Det innebär att innehållet som framställs 

i läroböcker startar i en samhällelig, kulturell, politisk och utbildningsrelaterad kontext som går 

via läroboksförfattare till elever och lärare. I praktiken innebär detta att läroboksförfattaren tar 

hänsyn till de aktuella och rådande läroplanerna vid utformandet av innehållet i läroboken. 

Författaren utgår dock från att framställa demokrati utifrån den demokratisyn som nämns i 

samhällskunskapsämnets centrala innehåll, vilket även tydligt framställs i de analyserade 

läroböckernas innehåll. Med andra ord innebär det att en liten del av demokrati som nämns i 

läroplanen lyfts upp i läroböckerna men att en omfattande del exkluderas. Författarnas avsikter 
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kanske inte är att förmedla den maximalistiska eller minimalistiska demokratidefinitionen, eller 

att överhuvudtaget förespråka någon demokratisyn före någon annan. Ändå så gör författaren 

det, troligt omedvetet, inom ramen för den normativa framställningen. Den andra hypotesen går 

i hand med den första. Anledningen till varför innehållet i läroböckerna framställer demokrati 

på ett annat sätt än läroplanens definition beror på vilket sätt författaren tolkar den rådande 

läroplanen. Eftersom innehållet i läroplanen är tolkningsbart så kan innehållet uppfattas på olika 

sätt. Vi kan utifrån analysen konstatera att definitionen av demokrati i läroböckerna inte skiljer 

sig avsevärt och drar därmed slutsatsen att läroboksförfattare tolkar det centrala innehållet som 

berör demokrati som om demokrati är kopplad till det minimalistiska demokratidefinition.  

 

Läroboken är som tidigare konstaterats en central resurs som har visat sig vara avgörande för 

elevers kunskapsutveckling. Med tanke på att ansvaret för läromedelsgranskning numera ligger 

på lärarens axlar är det viktigt att läraren har rätt analysverktyg och redskap när läroböcker ska 

väljas och användas i undervisningen. Anledningen till varför detta är viktigt är för att läraren 

genom innehållsanalys kan se om innehållet i läroboken lyfter fram de punkter som enligt 

läroplanen behöver behandlas i undervisningen. Genom granskning av läroböcker kan man som 

lärare förhålla sig till hur innehållet kan användas i undervisningen tillsammans med andra 

resurser för att ämnesstoffet som presenteras ska kunna uppfylla läroplanens kriterier och krav 

om vad undervisningen bör innehålla. För att det ska bli ett mindre glapp mellan 

framställningen av demokrati i läroböckerna och läroplanens övergripande definition av 

demokrati kan man utifrån nämnda förhållningssätt tillämpa den maximalistiska 

demokratidefinitionen i samband med den minimalistiska demokratidefinitionen som 

presenteras i läroböckerna i praktiken. Genom granskning av läroböcker kan man också förstå 

läroboksförfattarens intentioner, rådande samhällsstrukturer och läroplanens relevans. Denna 

granskningsuppgift som ligger på lärarens axlar kan därför vara en omfattade och tidskrävande 

uppgift och samtidigt något som behöver uppmärksammas mer i samhället.  Att uppmärksamma 

detta kan i sin tur leda till att läroböckers innehåll på ett tydligare sätt kan formuleras i linje 

med det centrala innehållet. 
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7.1. Vidare forskning 
Under tiden vi genomförde vår undersökning kom vi att tänka på intressanta infallsvinklar som 

i framtiden skulle vara värda att uppmärksamma inom ramen för det didaktiska utbildnings-

fältet. Vi har kommit på ett antal förslag som vi skrivit ner under tiden vi genomförde vår 

undersökning.  

 

Vi har avstått från att undersöka hur man uppfattar och förstår framställningen av demokrati i 

läroböcker i praktiken, därför skulle en vidare undersökning om hur detta förstås i det 

skolpraktiska arbetet vara till stor fördel, detta skulle kunna genomföras till exempel genom 

observation och intervju av hur innehållet i läroböcker används och förstås i undervisningen. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att genom intervju och observation undersöka vilken 

funktion läroböcker generellt fyller i undervisningen. Ytterligare ett förslag är att undersöka 

vilka förmågor eleverna får träna och utveckla i förhållande till läroböckernas tillhörande 

arbetsböcker och studera dessa i relation till läroplanens syftesdel och kunskapskrav. Något 

annat som vi diskuterande och som vi tycker är intressant att undersöka, är hur lärare går tillväga 

när de väljer läroböcker som ska användas i undervisningen. Då skulle man till exempel kunna 

intervjua lärare och undersöka vad de anser är viktigt att en lärobok ska innehålla, hur de går 

tillväga vid urval av läroböcker, samt undersöka vad den utlösande faktorn är till att en lärobok 

väljs framför en annan. Ytterligare en undersökning som skulle vara intressant att genomföra 

är att analysera hur innehållet i läroboken går hand i hand med den rådande samhällsstrukturen, 

och undersöka hur makt och genus konstrueras och framställs i innehållet. Man skulle till 

exempel kunna undersöka lärobokens samhällssyn, värderingar och ideal. Detta skulle man 

kunna göra genom att undersöka hur typografisk text, bilder och artefakter framställs och hur 

de förhåller sig till samhällsstrukturen. Ytterligare en undersökning som kan vara intressant att 

studera vidare om är hur framställningen av demokrati över tid har utvecklats i samband med 

rådande läroplaner och samhällsstrukturer.  
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