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1. Inledning 

Som framtida gymnasielärare men även som före detta elev i den svenska gymnasieskolan 

är jag, men också generationer av elever medvetna om läromedels betydelse och dess breda 

användning ute i skolorna. Läromedel har en stor påverkan och är ofta elevers källa till 

kunskap - vilket kan både vara en trygghet men också problematiskt om lärarna upplever 

att innehållet är föråldrat eller subjektivt.  

 

På så sätt kan man förstå vikten av att det finns bra läroböcker som har ett sakligt och fak-

tabaserat innehåll. I en värld som idag är präglad av så kallade fake news är källkritik och 

pålitliga källor viktigare än någonsin. Detta ställer ytterligare krav på att läroböcker måste 

leverera korrekt stoff. Med anledning av detta är det intressant att undersöka hur politiska 

ideologer beskrivs i läroböcker, vilka attityder till politiska ideologier läroböckerna ger ut-

tryck för och vad som har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid. Detta 

kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag av 

fyra stycken läroböcker i samhällskunskap från 80-talet fram till idag.  

 

De politiska ideologierna säger mycket om vår samtid och det samhälle vi lever i. Därför är 

det särskilt intressant att studera dem i en kontext tillsammans med källor som har en stor 

inverkan på eleverna – framtidens samhällsmedborgare. Vad elever får för kunskaper om 

politiska ideologer genom läromedel kan vara avgörande för hur elevernas världsbild for-

mas och hur de senare kommer att uppfatta samhället. Därför kan det vara problematiskt 

om de politiska ideologierna framställs på ett sätt i läromedlen jämfört med vad de olika 

ideologierna egentligen står för. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter är en hypotes 

att det har skett förändringar i läroböckerna över tid, detta beror till stor del på samhällsför-

ändringar som i sin tur påverkar läroböckers utformning. Denna hypotes stärks med Janne 

Holméns teori om att samhällsklimatet har en påverkan på läroböcker och dess utformning. 

Även läromedelsteori med fokus i det strukturella perspektivet beskriver hur det finns en 

väv av strukturella förutsättningar, exempelvis lagstadgade styrdokument och politiskt kli-

mat som i sin tur påverkar läroböckers innehåll. 1 

 

 

                                                
1 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Am-

mert, Niklas (red) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 28–30.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur samhällskunskapsläromedel i den 

svenska gymnasieskolan beskriver politiska ideologier, samt jämföra hur skildringar av 

dessa har förändrats över tid i läromedlen.   

 

Utifrån uppsatsens syfte ska dessa frågeställningar besvaras:  

- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för?    

- Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid?  

 

3. Tidigare forskning 

I denna forskningsöversikt presenteras relevant tidigare forskning i relation till uppsatsen. 

Den tidigare forskningen gör ett försök till att definiera vad är ett läromedel, dess funktion 

och hur dess roll har förändrats. Ett försök till att definiera vad en ideologi är samt ideolo-

giernas historia presenteras. Forskningsöversikten avslutas med att applicera en svensk kon-

text på ideologiernas historia.  

 

I denna forskningsöversikt presenteras relevanta forskare för uppsatsen. Följande personer 

är representerade:  

Niklas Ammert - Filosofie doktor i historia, universitetslektor och prefekt vid institutionen 

kulturvetenskaper. 

Tom Wikman - Lektor i pedagogik, lärare och läromedelsförfattare. 

Boel Englund - Professor i pedagogik.  

Jan Svensson – Professor i svenska.  

Anthony Giddens – Sociolog.  

Reidar Larsson - Docent i statsvetenskap.  

Andrew Gamble - Författare och professor i statsvetenskap.  

Andrew Heywood – Författare i politik och statsvetenskap. 

Susanna Hedenborg – Docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap. 

Lars Kvarnström – Universitetslektor vid enheten för historia, institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur.   

Kjell Östberg – Professor i historia.  

Jenny Andersson – Ekonomhistoriker.  
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3.1 Läromedelsdefinition 

Uppsatsens forskningsöversikt inleds med att definiera vad ett läromedel är. Detta med hjälp 

av en rapport publicerad 2006 av Skolverket” Läromedlens roll i undervisningen –  Grund-

skollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskun-

skap”. Rapporten ämnar undersöka läroböcker i bild, engelska och samhällskunskap med 

hjälp av enkätstudier. Även intervjuer med lärare, förlagspersoner och läroboksförfattare 

har gjorts. 

 

Sett till läromedelsforskningen kan den delas in i tre olika, processorienterade studier som 

innebär att läromedel studeras utifrån hur processen ser ut när läromedlet skapades. Använ-

darorienterade studier innefattar studier om hur läromedlet används av lärare och elever. 

Produktorienterade studier består av granskning av läromedel, vilka värderingar består 

boken av exempelvis. I rapporten nämnd ovan publicerad av skolverket ligger fokus på de 

processorienterade samt processorienterade forskningen när de diskuterar vad läromedels 

roll och funktion är.2 

  

Att finna en enhällig definition av vad ett läromedel är, är komplicerat. Sett till skolans 

styrdokument finns ingen samstämmig definition i exempelvis skollag, förordningar eller 

kursplaner. I skolverkets rapport utgår de från 1980 års läroplan där läromedel definieras på 

följande sätt: ” Sådant som lärare och elever använder, för att eleverna skall nå uppställda 

mål”. 3 I och med denna definition är det elevernas måluppfyllelse som är avgörande om 

något ses som ett läromedel eller inte.4 Ammert använder beteckningen läromedel som ”så-

dant material som förmedlar innehållet i läroplan.”5  Tom Wikman gör även han ett försök 

till att definiera vad läromedel är genom att hävda att begreppet inte alltid används konse-

kvent och väljer bland annat att definiera läroböcker som pedagogiska texter. 6 Genom 

denna forskningsöversikt går det att konstatera att någon enhällig definition av begreppet 

läromedel inte finns utan de olika forskarna väljer att definiera det olika.   

                                                
2 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 
engelska och samhällskunskap, Skolverket: Stockholm, 2006, 19.  
3 1980 års läroplan för grundskolan: inledning: mål och riktlinjer, Liber Förlag/Allmänna förl., Stockholm, 1980,52.  
4 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 
engelska och samhällskunskap, Skolverket, Stockholm, 2006, 14–15. 
5 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Am-
mert, Niklas (red) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011,17.  
6 Wikman, Tom, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, Åbo akademis förlag, 
Diss. Åbo: Åbo akademi, 2004, Åbo, 2004 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf?sequence=2, 17.  
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3.2 Lärobokens funktion och historia  

Wikman med sin bok ”På spaning efter den goda läroboken – om pedagogiska texters lä-

rande potential” diskuterar läromedels mångsidiga funktion, där böckerna bland annat kan 

tillskrivas en auktoriserande roll, en disciplinerande roll samt en sammanhållande roll.7 För-

fattaren lyfter fram att läroböckers främsta uppgift är att främja elevers lärande.8 

 

Läromedels funktion ur ett historiskt perspektiv har till stor del varit av styrande uppgift. 

Staten har använt läromedel för att frambringa den likvärdiga skolan.9 Efter 1991 genom-

gick läromedlen en förändring när staten helt slutade styra och kontrollera läromedel via 

statens institut för läromedel, även kallad SIL. Sett ur en historisk kontext kontrollerade 

staten ofta läromedel på detaljnivå genom att granska alla läromedel och hur de användes. 

Idag är det istället kommuner och skolor själva som ansvarar för tolkning av läromedel, men 

också hur eleverna skall nå de uppsatta målen. Lärare får idag ansvara och välja vilka medel 

de tycker är bäst lämpade för att uppnå målen. Måluppfyllelse var tidigare ämnat för staten. 

Idag har staten övergripande ansvaret för normering av mål och föreskrifter.10  

 

Englund hävdar att det inte finns ett svar på vad läromedlens funktion är utan det beror hur 

man väljer att se på läroböckerna. I boken Teoretiska perspektiv på sakprosa hävdar förfat-

tarna att läromedel ingår i genren sakprosa11 Sakprosa har tre huvudfunktioner; de upprätt-

håller ett kollektivt minne, normerar sociala praktiker och sprider kunskaper. Gällande det 

kollektiva minnet innebär det att läroböcker ger oss möjlighet att se djupt bakåt i tiden eller 

i samhället. Läroböcker normerar sociala praktiker genom att lyfta fram bland annat ägan-

derätt och lagar. Den tredje funktionen innefattar att sprida kunskaper genom läromedel.12 

                                                
7 Wikman, Tom, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, Åbo akademis förlag, 
Diss. Åbo: Åbo akademi, 2004, Åbo, 2004 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf?sequence=2  
8 Wikman, Tom, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, Åbo akademis förlag, 
Diss. Åbo: Åbo akademi, 2004, Åbo, 2004 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf?sequence=2, 23 
9 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap, Skolverket, Stockholm, 2006, 9   
10 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap, Skolverket, Stockholm, 2006, 13.  
11 Sakprosa, form av skriftspråk som kännetecknar texter skrivna för att förmedla faktiska upplysningar; även benäm-
ning på den typen av texter. Nationalencyklopedin  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sakprosa (hämtat 17/4 2018)   
12 Englund, Boel och Svensson Jan. Sakprosa och Samhälle. I Teoretiska perspektiv på sakprosa. Englund, Boel & Le-

din, Per (red.)  Studentlitteratur, Lund, 2003, 61–62.  
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Det går inte att ge ett tydligt svar på vad läromedlens funktion är utan det är till stor del 

beroende på hur man väljer att se på läroböckerna, det går dock att konstatera att läromedel 

till stor del har haft en styrande funktion i skolan historiskt sett.  

 

3.3 Ideologidefinition 

Författaren Andrew Heywood diskuterar problematiken med begreppet ideologi och hur det 

skall definieras. Problemet enligt Heywood är att de inte finns en vedertagen enhällig defi-

nition på begreppet utan att det är enbart en samling konkurrerande definitioner. Anled-

ningar till detta hävdar författaren är bland annat att alla definitioner och begrepp gällande 

ordet ideologi innefattaren länk mellan teori och praktik, där termen innefattar en omtvistad 

debatt. Det andra problemet som författaren beskriver är att konceptet inte har lyckats und-

vika och stå ifrån den pågående kampen mellan och bland politiska ideologier. Trots dess 

problematik kring begreppsdefinitionen kommer författaren fram till att politiska ideologier 

bland annat kan definieras på följande sätt: 

 

• Ett politiskt trossystem 

• En handlingsorienterad uppsättning politiska idéer 

• Den härskande klassens idéers  

• Världsbilden av en viss social klass eller social grupp13 

 

Enligt exempelvis Anthony Giddens kan även ett maktperspektiv tillsättas på ideologier, 

Giddens skriver följande om ideologier: 

” Värden och uppfattningar som bidrar till att säkra en viss grupps maktposition på bekost-

nad av andra, mindre mäktiga gruppers inflytande. Makt, ideologi och konflikt har alltid ett 

nära samband med varandra.”14 

 

Genom denna forskningsöversikt presenteras den problematik gällande ideologiernas defi-

nition enligt Heywood. Trots problematiken kan ideologiernas bland annat definieras som 

ett poliskt trossystem. Även ett maktperspektiv kan appliceras på ideologier enligt Giddens.  

                                                
13Heywood, Andrew, Political ideologies: an introduction, 5. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, 4–5 
14 Giddens, Anthony, Sociologi. Vol. 1, Studentlitteratur, Lund, 1994, 57.  
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3.4 Ideologiers historia 

Politiska ideologier kan ses ur ett historiskt perspektiv med hjälp av Reidar Larsson och 

boken Politiska ideologier: Ordet ideologi började användas efter den franska revolutionen 

1789. Betydelsen har enligt författaren samma innebörd då som nu, där ideologi innefattar 

”En samling principer som skulle vara vägledande för det politiska handlandet” 15 Princi-

per är de uttalanden om de viktigaste målen i politiken och därmed också medlen att nå 

målen. Larsson hävdar vidare att dessa typer av principer alltid har funnits.  

 

Under 1900-talets början var de största ideologierna liberalism, konservatism och socialism 

– alla framväxta under den franska revolutionen. Förändringar skedde under 1900-talet för 

de politiska ideologierna. Under 1900-talet skapades den moderna ideologiska enpartidik-

taturen. Ett exempel på detta är i Sovjetunionen där den första ideologiska enpartidikaturen 

upprättades av det kommunistiska partiet. Även fascistiska och nationalsocialistiska dikta-

turer utvecklades bland annat i Italien och Tyskland. Under 1950-talet ansåg många stats-

vetare att de politiska ideologierna i de västliga industrisamhällena var döda eller utdöende. 

Samhället var nu välgrundat och utvecklat hävdade statsvetarna och de ideologiska konflik-

terna hade suddats ut mellan dem. Kring 1950-talet hade samhället utvecklats så pass 

mycket att de tidigare värderingar som skiljt ideologierna åt existerade inte längre. Statsve-

tarna talade om att det skapats en värdegemenskap mellan liberalism, konservatism och 

socialism. De politiska ideologierna har idag mer liknande värderingar gällande politisk 

demokrati och välfärdspolitik att det inte längre finns tydliga motstridigheter mellan dem. 
16 

 

Uttalandet om ideologiernas död har förnekats till följd av att ständigt nya ideologier upp-

stått sedan dess. Dessa ”nya” ideologier är nutida varianter av ideologierna som uppstod på 

1800-talet. Dessa ideologier har då plötsligt fått ett uppsving. Anledning till att de väckts 

till liv igen är att idag har det uppstått andra konflikter och politiska frågor som skiljer ide-

ologierna åt och därmed har de åter väckts till liv. Exempel på detta är nyliberalism, eko-

logismen och feminismen som alla är ”nya” ideologier som beskrevs som utdöende för 

några årtionden sen.17  

                                                
15 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 8., [utök. och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 12 
16 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 8., [utök. och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 12-15. 
17Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 8., [utök. och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 12–16.  
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I Andrew Heywoods bok Political ideologies förord nämner författaren Andrew Gamble, 

även han det faktum att ideologier varit dödförklarade eller utdöende men att de har en vana 

att komma tillbaka, samt att den politik som finns idag har blivit formad av ideologiska 

traditioner.18 

 

Sett till de svenska ideologiernas historia tar den avstamp i Socialdemokratiska arbetarepar-

tiet (SAP) bildande år 1889 och kan därmed ses som det första exemplet på bildandet av ett 

modernt parti. Efter bildandet av socialdemokratins parti formades nya partier inom andra 

klasser och skikt. De Liberala samlingspartiet var inte långt efter och bildades år 1900 i 

Sverige, följt av de konservativa krafterna som 1904 samlades under Allmänna valmansför-

bundet (AVF) 19Genom historien går det att se hur socialismen och socialdemokratin haft 

stor dominans i den svenska politiken. Efter krigsslutet avgick den samlingsregering som 

styrt Sverige under krigsåren och ersattes av en socialdemokratisk regering år 1945. Anled-

ning till detta var de valframgångar socialdemokratin hade under de valen mellan 1938 och 

1944. 20 Sammanfattningsvis hade socialdemokraterna oavbruten regeringsmakt i 44 år, 

mellan 1932 och 1976 innehade partiet oavbruten regeringsmakt, med undantag för några 

månader 1936, och från 1982 fram till 2006 styrdes landet av en socialdemokratisk statmi-

nister i ytterligare 21 år. 21  

 

Genom denna forskningsöversikt kan det konstanternas att många statsvetare ansåg att de 

politiska ideologierna var döda eller utdöende, men idag går det att se att nya eller äldre 

ideologier fått ett uppsving. Sett till ideologier ur en svensk kontext går det att hävda att 

socialismen haft en dominans inom politiken.  

 

 

                                                
18 Heywood, Andrew, Political ideologies: an introduction, 5. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012.  
19Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720–2014: böndernas och arbetarnas tid, 5., 
[rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, 218.  
20Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720–2014: böndernas och arbetarnas tid, 5., 
[rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, 294.  
21 Östberg, Kjell & Andersson, Jenny, Sveriges historia. 1965–2012: [rekordåren, ett socialdemokratiskt århundrade, 
vänstervind och högervåg, miljö och kärnkraft, kriserna, det mångkulturella Sverige, världens mest jämställda land, den 
nya individualismen, neutralitetspolitikens fall, maktskifte och systemskifte, från kanal 1 till Internet], Norstedt, Stock-
holm, 2013, 119 – 120.  
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4. Teori 

Här presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter med avstamp i läroboksforskningens 

strukturella perspektiv samt Janne Holméns verkansteori.  

 

En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter kommer att utgå från läroboksforskningens ett 

av tre perspektiv där Niklas Ammert analyserar läroböcker utifrån en didaktisk kommuni-

kationskedja i boken Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik där Ammert 

är redaktör för boken. Den didaktiska kommunikationskedjan innefattar ett didaktiskt per-

spektiv som ställer frågor till läromedlen, vad läroboken förmedlar och förväntas stimulera 

till, hur innehållet framställs i boken och varför stoffurval och framställning ser ut som det 

gör. Den didaktiska kommunikationskedjan har sin utgångspunkt i tre perspektiv presente-

rat nedan:  

 

• Ett processuellt perspektiv  

• Ett strukturellt perspektiv 

• Ett funktionellt perspektiv  

  

Denna uppsats kommer att utgå från det strukturella perspektivet. Ammert utgår från att 

runt läroboken finns en väv av strukturella förutsättningar, såsom lagstadgade styrdoku-

ment, marknadskrav, politiska klimat, vetenskapliga observationer och paradigm som alla 

påverkar lärobokens utformning. Utifrån läroboksforskningens strukturella perspektiv utgör 

det in- och utrikespolitiska klimatet en yttre sfär som i stor utsträckning påverkar de andra 

delarna i modellen presenterad nedan. Även den aktuella samhällsdebatten och det kultu-

rella klimatet har stort inflytande på den politiska dagordningen. Det strukturella perspekti-

vet hävdar ytterligare att politikers intentioner förväntas visa sig i läroplaner och kursplaner 

och skolan och lärarna är skyldiga att uppfylla läroplanens krav, vilket gör det intressant att 

undersöka framställningen av politiska ideologier utifrån ett strukturellt perspektiv där po-

litiskt klimat sägs ha en inverkan på hur läroböcker utformas. Figuren nedan illustrerar det 

strukturella perspektivet nämnt ovan. 22 

 

                                                
22 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Am-

mert, Niklas (red) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 28–31 
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Figur 1.1 Läroboken som verkan  

Läroboken som verkan (Ammert 2008b ”Finns då (och) nu (och) sedan?”, i Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf (red). 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktion, s297) .   

 

Janne Holmén med avhandlingen Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetun-

ionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget där historikern under-

söker hur läroböcker framställer bilden av USA och Sovjetunionen. Holmén analyserar lär-

oböckerna ur ett verkansperspektiv och hävdar att läroboken ses som verkan av det samhäl-

leliga klimatet. Holmén konstaterar genom hans teori att såväl producenter som konsumen-

ter påverkas av det samhälle runt omkring oss och det vi lever i.23 

 

Utifrån de presenterade teoretiska utgångspunkterna är en av uppsatsens hypotes att det har 

skett förändringar i läroböckerna över tid. Detta beror till stor del på samhällsförändringar 

och detta i sin tur påverkar läroböckers utformningar av politiska ideologier. Denna hypotes 

                                                
23 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Am-

mert, Niklas (red) 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 30.  
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tar avstamp i Holméns forskning om läroböckers utformning samt Ammerts teoretiska ut-

gångspunkt om läroböckers påverkan med fokus ur det strukturella perspektivet.  

 

5. Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod. För att besvara de fyra frågeställningarna kom-

mer uppsatsen utgå från kombination en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 

metoden består av en blandning av komparativ textanalys samt ideologikritisk analys med 

utgångspunkt från Lennart Hellspongs bok Metoder för bruktextanalys. Uppsatsens kvan-

tativa del undersöker hur stort utrymme de politiska ideologierna får i respektive utvald 

lärobok i samhällskunskap. Ideologiernas utrymme kommer att besvaras genom att granska 

hur många antal sidor av lärobokens totala sidantal som tillägnas åt politiska ideologier. 

Utrymmet kommer att presenteras procentuellt i resultatet. 

 

 Uppsatsens första frågeställning lyder: 

 

- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

Syftet med en kvantativ metod är baserat på att driva sin forskning baserad på objektiva 

regler snarare än på forskarens värderingar.24 Den komparativa analysens syfte är att jäm-

föra olika texter, detta görs för att undersöka likheter och skillnader eller se påverkan mellan 

dem. Den ideologikritiska analysens syfte är att undersöka texters sociala och ideologiska 

funktion. 25 Uppsatsens kvalitativa metod kommer att utgå från sex analysfrågor. Dessa frå-

gor är baserade på Hellspongs bok Metoder för bruktextanalys, men omskrivna för att bättre 

passa de tre frågeställningarna, som nedan presenteras.   

 

Uppsatsens andra frågeställning lyder:   

Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?   

Analysfråga för att besvara frågeställningen ovan: Vilka teman finns? vilka är huvudämnen 

och vilka är delämnen? 26 

 

Uppsatsens tredje frågeställning lyder: 

                                                
24 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev. 
och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, 379.  
25 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, 79, 132.  
26 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, 80.  
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Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för? 

Analysfrågor för att svara frågeställningen ovan: 

- Är ämnet subjektivt eller objektivt?  

- Har texten ett socialt mål? Detta mål kan möjligtvis vara att påverka opinionen på ett 

visst sätt, framgår detta tydligt i texten? Är de sociala målen relaterade till viktiga sam-

hällsprocesser där exempelvis privatisering eller globalisering tas upp? 

- Vilka värderingar ger texten uttryck för? Vilka personer eller förhållande framställer 

texten som positiva eller negativa? Speglar värderingar en bestämd social eller ideolo-

gisk hållning?27  

 

Uppsatsens fjärde frågeställning lyder: 

Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid? 

Analysfrågor för att besvara frågeställningen ovan: 

- Vilka skillnader och likheter går att finna rent språkligt? 

- Vilka skillnader och likheter finns gällande texternas innehåll, från dåtid till nutid? 28 

 

Inledningsvis besvaras uppsatsens kvantativa del för att sedan besvara de tre frågeställning-

arna av kvalitativa inslag. Läroböckerna kommer i uppsatsens resultatdel presenteras i kro-

nologisk ordning efter publiceringsår.  

 

5.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen argumenteras val av metod genom att motivera fördelar och nackdelar 

med de olika metoderna.  

  

Motiven för den valda kvalitativa metoden går delvis att finna i Alan Brymans bok Sam-

hällsvetenskapliga metoder. Inledningsvis bygger kvalitativa metoder mer frekvent på 

forskning där ord är i fokus snarare än insamling och analysering av data. Bryman beskriver 

kvantitativ forskning och metod som siffror och statisk medan kvalitativ forskning och me-

tod är ord och mening. 29  Eftersom uppsatsen kommer att till största del ta avstamp i en 

form av textanalys för att besvara studiens syfte är det rimligt att utgå från en kvalitativ 

metod.  

 

                                                
27 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, 79–80, 133–138 
28 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, 80.  
29 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 340 
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Val av metod motiveras genom att samhällslivet och framställningen av politiska ideologier 

helt enkelt inte går att komma åt med kvantativa metoder och genom att mäta med siffror. 

Med hjälp av en kvalitativ metod kan man på ett annat sätt fånga in nyanser och sätta in 

normer och värderingar i helt annat sammanhang och annorlunda sätt jämfört med kvanti-

tativa metoder, en kvalitativ metod behövs för att upptäcka samhällslivets mekanismer vil-

ket delvis är vad uppsatsen ämnar undersöka. 30   

Inom samhällsvetenskapen är det centralt att försöka beskriva samhället och samhälleliga 

händelser. Texter förekommer i nästan alla sammanhang i ett modernt samhälle och det är 

viktigt att poängtera att texter påverkar samhället och relationen mellan människor i sam-

hället de lever i, vilket gör att det finns många anledningar till att studera dem. 31 Då mitt 

val av metod är till största del en ideologikritisk analys är det lämpligt att använda sig av 

texter som skall vara neutralt beskrivande, uppsatsens utgångspunkt är läromedel vilket är 

ett bra exempel på neutrala texter.32 I denna uppsats definieras läromedel som läroböcker, 

vilket är det som undersökts i studien. Uppsatsen ämnar även att jämföra läromedel mellan 

olika årtionden vilket innebär att inslag av komparativ analys är till uppsatsens fördel då 

syftet är att undersöka vilka likheter respektive skillnader det finns i läromedlens framställ-

ning gällande politiska ideologier över tid.  

 

Uppsatsen kommer att undersöka vilket utrymme respektive ideologi får i läroböckerna, 

detta genom att räkna antalet sidor som ges åt politiska ideologier. Därav val att använda 

kvantitativa inslag där en insamling av data kommer att ske. Anledning till att kvantativa 

metod är bäst lämpad till den utvalda frågeställningen är delvis för att få den helt objektiva 

bilden av ett material, som på bästa sätt samlas in med hjälp av en kvantativ metod då den 

typ av metod behandlar statistisk och siffor. En tänkbar utmaning med att enbart använda 

sig av en kvalitativ metod är att vara helt neutral i sin analys av text och värderingar. För-

fattaren Martyn Denscombe tar även upp detta i sin bok Forskningshandboken – för små-

skaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper där han beskriver att kvantitativ forsk-

ning tenderar att förknippas med forskarens opartiskhet, i jämförelse med kvalitativ forsk-

ning där det ligger med fokus på forskarens inbladning.33  

                                                
30 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] uppl., 
Liber, Stockholm, 2015, 12.  
31 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] uppl., 

Liber, Stockholm, 2015, 157.  
32 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001,132  
33Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev. 

och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, 344–345.  
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6. Material och urval 

I detta avsnitt presenteras de fyra läroböckerna som kommer att användas i uppsatsen samt 

en materialdiskussion där urvalet kommer att motiveras. Denna uppsats kommer att utgå 

från fyra stycken läroböcker för gymnasiet i den svenska skolan. En lärobok i samhällskun-

skap från respektive årtionde från och med 1980-talet fram till 2010-talet kommer att un-

dersökas.  

 

Följande böcker kommer att användas i uppsatsen: 

 

 

6.1 Materialdiskussion 

Motiveringen till detta urval var ursprungligen att undersöka läromedel som användes på 

gymnasieskolor och var de populäraste läroböckerna under den tiden, just för att urvalet 

skulle bli så representativt som möjligt. Att ta reda på vilka läroböcker som användes mest 

under 80 och 90-talet är inte helt enkelt. Förlagen vill ofta inte uppge försäljningssiffror och 

det finns ingen tillgänglig statistik över detta. Även om det skulle finnas befintliga försälj-

ningssiffror och tillgänglig statisk och rent spekulativt om det skulle vara höga försäljnings-

siffror, går det inte att veta i hur stor utsträckning boken faktiskt användes i undervisningen. 

Att fråga verksamma lärare vid de aktuella tidpunkterna känns orimligt med tanke på tids-

ramen för uppsatsen. Därför har det valts ut läroböcker som publicerats av Almqvist och 

Lärobokstitel:  Utgivningsår:  Förlag:  Författare:  

Vi och vår värld  1988 Liber  Hans Almgren, Nils Hellzén, Solveig 

Mårtensson och Lars Svensson  

Zigma   

Samhällskunskap 

1997 Almqvist och 

Wiksell  

Bengt Andersson 

Z-konkret  2009 Liber  

 

Bengt Andersson 

Samhällskunskap 

1,2 och 3 

2013 Liber  Daniel West och Uriel Hedenberg  
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Wiksell samt Liber Läromedel. Liber grundandes 1897 och är Sveriges största läromedels-

företag.34 Almqvist och Wiksell förlag AB kan ses som ett dotterförlag till Liber och ett 

varumärke som ingår där. Förlaget övertogs 1990 av Liber.35 

 

Eftersom det inte finns någon särskild serie att följa så långt bak i tiden kommer uppsatsens 

urval istället fokusera på ett förlag och inte en serie, vilket gör att det kommer att tas slump-

mässiga böcker, men samtliga läromedel behandlar politiska ideologier. Viktigt att poäng-

tera är att enbart för att Liber är Sveriges största läromedelsföretag går det inte att anta att 

den användes i stor utsträckning bland lärare på gymnasieskolor under de utvalda årtion-

dena. Förvisso kan det innebära att förlaget har större kapacitet att nå ut till fler. Utifrån 

uppsatsens resultat kommer det inte gå att säga att politiska ideologier framställdes på ett 

sätt exempelvis under 80-talet och generalisera detta utifrån enbart ett valt läromedel vilket 

gör att det går att ifrågasätta uppsatsens externa validitet. Uppsatsens resultat kommer där-

emot kunna ge ett övergripande resultat över hur politiska ideologier framställts i läromedel 

samt presentera skillnader över tid i läroböcker producerade av Liber och Almqvist och 

Wiksell under exempelvis 1980-talet.  

 

Sammantaget ska läroböckerna i uppsatsen stämma överens med följande avgränsningskri-

terier:  

• Utgivningsår: 1980–2010-talet 

• Nivå: Läroböcker i samhällskunskap på gymnasial nivå 

• Läromedelsstyrning: basläromedel 

7. Resultat  

I resultatet presenteras de fyra representerade läroböckerna i kronologisk ordning utifrån 

utgivningsår. Resultatet inleds med att besvara de kvantativa inslagen i uppsatsen för att 

senare lyfta fram de kvalitativa analysfrågorna för att besvara uppsatsens syfte.  

 

7.1 Vi och vår värld - 1988 

 

Frågeställning för att besvara den kvantitativa delen i uppsatsen:  

                                                
34 Liber. 2018. 1897 – 2018. https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/ (Hämtad 2018-05-01)  
35 Almqvist & Wiksell Förlag AB.  Nationalencyklopedin. 2018.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/almqvist-wik-
sell-förlag-ab (hämtad 2018-05-01) 
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- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

De politiska ideologier tar upp sex sidor i boken Vi och vår värld av totala 413 sidor, vilket 

innebär att 1,5% ges åt politiska ideologier i läromedlet.  

 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

Kapitlet i läroboken Vi och vår värld som beskriver de politiska ideologierna sträcker sig 

över ett kapitel med namnet ”De politiska ideologierna” De huvudteman som går att åter-

finna i Vi och vår värld behandlar främst en presentation av konservatismen, liberalismen 

och socialismen som utgångspunkt för hela kapitlet. Under respektive rubrik sker en be-

skrivning av diverse olika stora tänkare som representerar ideologin grundidéer. För kon-

servatismen presenterades Edmund Burke som säger att han och andra konservativa tänkare 

inte hade förtroende för gemene man utan det var istället de kloka som skulle bestämma. 

Efter konservatismen är det liberalismen som presenteras, även här introduceras stora tän-

kare för ideologin där Adam Smith får beskriva hur liberalismen strävar efter fri handel och 

konkurrens. Likt det konservativa tankesättet var även liberalismen emot att gemene man, 

framförallt arbetarna skulle få rösta och delta i politiken. Socialismen presenteras som den 

tredje av de stora ideologierna med Karl Marx och Friedrich Engels i spetsen. Under soci-

alismen presenteras grundidén om att allt ska ägas tillsammans, fabriker och åkrar bland 

annat. Människor skulle dela med sig och därmed leva i vänskap med varandra. Social-

ismens splittring berörs även då man inte kunde enas om vilken metod ideologin skulle 

använda för att uppnå det socialistiska samhället, vilket då faller sig naturligt att sedan under 

rubriken socialismen presenteras kommunismen och reformismen, som idag är dagens so-

cialdemokrater. 36  Även internationalen som är arbetsrörelsens sång läggs in under presen-

tationen av socialismen.  

Under presentationen av ideologierna finns ett antal frågor till texten under rubriken ”Arbeta 

vidare” som innebär att läsaren ska sammanfatta med hjälp av nyckelord exempelvis liber-

alismens idéer. Genom en analys av kapitlet går det att konstatera att socialismen och dess 

förgreningar har getts fler arbetsuppgifter än någon av de övriga ideologierna. 37 

 

Som delämne i läroboken presenteras socialkonservatismen, den ekonomiska liberalismen, 

den politiska liberalismen, socialliberalismen, kommunismen och reformismen. Dessa fun-

gerar som underrubrik till de tre stora ideologierna konservatism, liberalism och socialism. 

                                                
36 Almgren, Hans (red.), Vi och vår värld: samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 1988, 65–69 
37 Almgren, Hans (red.), Vi och vår värld: samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 1988, 66–68.  
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Det andra huvudteman i kapitlet presenterar ideologier i vår tid som rubriken lyder där soci-

alliberalism, nyliberalism, konservatism, leninism, fascism, nazism, den nya vänstern och 

ekologismen presenteras. Dessa moderna ideologier går delvis att se som ett huvudämne 

men även som ett delämne till de stora ideologierna. Avsnittet om de nya ideologierna inleds 

med att beskriva hur skillnaderna mellan socialism, liberalism och konservatism har mins-

kat och hur det funnits människor som vill dödförklara dessa. Läroboken fortsätter sedan 

med att hävda att de fortfarande finns stora skillnader mellan ideologierna och några nya 

har uppkommit. Kapitlet fortsätter genom att presentera de ”nya” ideologiernas huvudidéer 

och hur de har uppkommit. Även i detta avsnitt ”ideologier i vår tid” presenteras stora tän-

kare inom ideologin. Exempelvis under fascismen och nazismen beskrivs Benito Mussolini 

och Adolf Hitler som grundare och viktiga inom ideologi.  

 

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för? 

Framställningen av de klassiska politiska ideologierna är objektivt. De tre huvudideologi-

erna ges ungefärligen lika stor plats i texten och inleds med att beskriva de olika ideologi-

ernas historia, hur de har uppkommit, huvuddragen och hur de olika ideologierna vill att 

samhället skall utformas. De nya ideologierna får även de ungefärligen lika stort utrymme 

i kapitlet och presenteras objektivt genom ett objektivt språkbruk. I läroboken Vi och vår 

värld presenteras ideologierna ofta med avstamp i stora tänkare, detta gör att möjliga vär-

deringar ges mer distans när det tar utgår i en person inom ideologin som talar för åsikterna 

och inte läroboken som framställer ideologin på ett partiskt sätt eller felaktigt sätt. Det går 

inte att tolka ett socialt mål i texten där syftet är att påverka eleverna på ett visst sätt. Exem-

pelvis nämns varken privatisering eller globalisering. En samhällsprocess såsom kärnkraft 

nämns i samband med att ekologismen lyfts fram, vilket var en aktuell fråga under denna 

tid. 38 Där hävdar läromedlet att gemensamt för alla miljövänner i alla länder är kampen mot 

kärnkraften. Att detta i sin tur skulle vara ett försök att påverka läsarna går inte att hävda.39 

 

Under huvudtemat där konservatismen och socialkonservatismen presenteras beskrivs kon-

servatismens människosyn, de olika politiska ideologiernas människosyn nämns inte i några 

av de andra gestaltningarna av ideologierna utan enbart konservatismen benämns.  Såhär 

                                                
38 Holmberg, Sören & Asp, Kent, Kampen om kärnkraften: en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980, 
1. uppl., Liber, Stockholm, 1984, 11.  
39 Almgren, Hans (red.), Vi och vår värld: samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 1988,69.  
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beskrivs konservatismens människosyn: ” Men i övrigt menar de konservativa att männi-

skorna sinsemellan är olika även om de har samma människovärde. Skillnader i t ex inkomst 

och förmögenhet är mått på människornas olika förmåga och staten ska inte bidra till att 

alltför mycket jämna ut de här skillnaderna. ”40 Detta framställer den konservativa männi-

skosynen som utstickande då ingen av de andra ideologiers människosyn tas upp. Värde-

ringar speglar här en bestämd ideologisk hållning, men läroboken väljer inte att belysa detta 

som något varken negativt eller positivt.  

 

7.2 Zigma – 1997 

Frågeställning för att besvara den kvantitativa delen i uppsatsen:  

- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

De politiska ideologierna tar upp 37 sidor av bokens totala 633 sidor. Vilket innebär att 

de politiska ideologierna får 5,8 % av bokens totala innehåll.  

 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

De huvudämnen som beskrivs under kapitlet ”ideologier och partier” i läroboken Zigma är 

främst de tre stora ideologierna: liberalism, konservatism, socialism. Kapitlet inleds med en 

historisk tillbakablick där begreppen höger respektive vänsterpolitikens ursprung tas upp. 

Ett delämne i läroboken är beskrivningen att vi kan se vår historia sammanfattad i tre jätte-

lika vågrörelser. Dessa vågrörelser innefattar i kronologisk ordning jordbruksrevolutionen, 

industriella revolutionen samt informationsrevolutionen. Presentationen av de olika vå-

gorna som en brytning då människor tvingades se en förändrad verklighet genom nya glas-

ögon och är därmed mottagliga för nya ideologier och där introduceras de tre stora ideolo-

gierna. 41Liberalismen och strävan efter frihet introduceras samt grundaren för den politiska 

liberalismen lyfts fram, John Stuart Mill. Zigma väljer även att lyfta fram den ekonomiska 

liberalismens grundare Adam Smith. Även i denna lärobok är det liknanden upplägg med 

de tre stora ideologierna som huvudämne och förgreningarna i ideologierna, exempelvis 

socialliberalismen presenteras som delämne. Efter liberalismen presenteras den konserva-

                                                
40 Almgren, Hans (red.), Vi och vår värld: samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 1988,65.  
41 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-
holm, 1997, 84 – 90.  
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tiva ideologin där Edmund Burke porträtteras som en av de främsta och där socialkonserv-

atismen presenteras som ett delämne och förgrening i konservatismen. Socialism presente-

ras som den tredje stora ideologin med Karl Marx.42 

 

Avsnittet ”ideologier och partier” sträcker sig över 5 kapitel med start på kapitel 13. Detta 

kapitel beskriver främst höger och vänsterpolitik och de politiska färgerna. Kapitel 14 byg-

ger på en genomgång av ideologins historia och tre stycken revolutioner, jordbruksrevolut-

ionen, industriella revolutionen samt informationsrevolutionen. Kapitel 15 beskriver soci-

alismens, konservatism och liberalismens vidareutveckling under 1900-talet. Även nya ide-

ologier exempelvis ekologism presenteras samt en mindre faktaruta med fascismen och naz-

ismen skildras.43 Kapitel 16 inleds med att lyfta fram partierna i Sverige med utgångspunkt 

att det är partiernas ideologier som är viktigt och att det är ideologin partierna hämtar idéer 

ifrån. De huvudtema som går att finna under kapitel 16 är de svenska ideologierna som 

introduceras genom en presentation av respektive parti och historia och politik bakom. De 

delämnen som går att finna i Zigma under kapitel 16 är hur den poliska verksamheten fun-

gerar.44  

 

Genom en analys av läroboken går det att konstatera att denna lärobok är något bredare, ger 

de politiska ideologierna mer plats och väljer att lyfta fram delar av politik och politiska 

ideologier som inte Vi och vår värld tar upp. Zigma väljer att lyfta fram de olika politiska 

färgerna och beskriver hur blå står för konservatismen och röd för socialismen och så vidare. 

Läroboken ger även en grundlig genomgång av de partierna som finns i Sverige. Zigma 

beskriver att ideologier är själva rotsystemet för ett politiskt parti. 45 

 

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för? 

 De tre stora politiska ideologierna liberalism, konservatism och socialism framställs på ett 

objektivt sätt. Ämnet framställs på ett neutralt sätt med anledning av att läromedlet sakligt 

                                                
42 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-
holm, 1997, 90 – 98   
43 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 100 – 106.  
44 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 108 – 117.  
45 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 83, 108 
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porträtterar de politiska ideologierna, detta genom att ge en verklig bild av de olika ideolo-

gierna genom ett opartiskt språk där värdeord och värderingar inte framgår. Anmärknings-

värt är dock att socialismen får totalt fyra sidor av lärobokens utrymme, vilket är mer än de 

övriga politiska ideologierna i läroboken. Fascismen och nazismen beskrivs i en faktaruta 

där de presenteras subjektivt, detta genom att beskriva hur dessa ideologier ställt till med 

förövande saker.  

 

I Zigma går det att se att det är större fokus på liberalismen, men framförallt socialismens 

företräde vid en jämförelse med konservatismens talare. Liberalismens John Stuart Mills 

samt konservatismens Edmund Burke ges enbart några rader. Ett porträtt ges täcker upp en 

sida om liberalismens förespråkare Adam Smith. Detta i jämförelse med avsnittet om Karl 

Marx som ges tre sidor där Marx historieuppfattning, klasskampssyn samt den marxistiska 

revolutionen beskrivs grundligt. Att detta skulle vara ett socialt mål med syfte att påverka 

läsarna är dock oklart.  

 

Läroboken tar upp att åtskilliga liberaler, även liberalismens företrädare John Stuart Mill 

ansåg att flertalet arbetare helt enkelt var för okunniga för att få rösträtt. Och liberalismen 

blev därför först och främst medelklassens ideologi. Arbetarna framställs här i texten nega-

tivt, detta enligt liberalismens ideologi. 46Även i avsnittet om socialismen är det tydligt att 

vissa samhällsgrupper framställs på ett negativt respektive positivt sätt i texten. Borgarklas-

sen som sög ut de egendomslösa arbetarna är ett annat exempel där värderingar speglar en 

ideologisk hållning.47 Under kapitel 15 beskrivs fascismen och nazismen med följande citat: 

” Trots att vi idag – med facit i hand – vet vad fascismen och nazismen en gång ställde till 

med, så är denna ideologi inte död. Även i vårt land dyker det emellanåt upp idéer av sådant 

slag” 48 Här går det att urskilja värderingar läroboken har, där fascister och nazister fram-

ställs som negativa i relation till andra ideologier i läroboken. Dessa negativa värderingar 

grundar sig i att läroboken beskriver att denna ideologi inte är död, något som är uppenbart 

önskvärt.  

 

                                                
46 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 92.  
47 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 96.  
48 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997, 105.  
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7.3 Z- konkret – 2009  

Frågeställning för att besvara den kvantitativa delen i uppsatsen:  

Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

De politiska ideologierna ges 10 sidor av totala 293 sidor vilket innebär att z-konkret ger 

politiska ideologier 3,4% av det totala sidantalet i läroboken.   

 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

De politiska ideologerna sträcker sig på tre kapitel. Avsnittet i boken Z-konkret ”politiska 

partier och idéer” inleds med kapitel sex med namnet ”De grundläggande begreppen” med 

en definition av vad politik och en ideologi är för något. För att senare kort introducera de 

tre stora ideologierna och färger inom politiken där det beskrivs exempelvis att den röda 

färgen används för att symbolisera socialismen.49 I det nästkommande kapitlet, kapitel sju 

” De politiska partierna i vår tid” väljer läroboken att fokusera på de politiska partierna i vår 

tid och land kopplat samman med de ideologier de tillhör. Detta gestaltas i en bild som 

kallas den svenska partifloran med rötter och blommor. Där rötterna symboliserar socialism, 

liberalism eller konservatism och blommor är partier idag. Kapitlet fortsätter sedan att mer 

djupgående introducera partier som idag finns i Sverige 2009 och även hur dessa partier 

placerar sig på en typisk vänster – högerskala. Läroboken beskriver även partierna i Dan-

mark, Norge, Finland och exempelvis Tyskland.50 Kapitlet åtta med rubriken ” De politiska 

idéerna har gamla anor” har som huvudtema att mer djupgående diskutera de tre stora ide-

ologierna med fokus att berätta att de tankar och idéer bakom härstammar ända från 1800-

talet och har inflytande i politiken än idag. Liberalismen beskrivs med sin utgångspunkt i 

det latinska ordet liber som betyder fri. John Stuart Mill presenteras som den företrädaren 

för liberalismen. Den fria konkurrensen och den fria handeln mellan länder lyfts fram som 

viktiga inom ideologin. Läromedlet går sedan vidare till konservatismen och beskrivs att 

ordet härstammar av latinets ”conservare” som betyder bevara. Läroboken vill dock poäng-

tera att konservatismen inte är ideologi som alltid vill bevara det som är, utan att det nog är 

riktigare att hävda att konservatismen vill värna om det som var, om nationens tradition och 

historia. Beskrivningen av de tre stora ideologerna avslutas med socialism, betydelsen 

bakom ordet socialism härstammar från latinets ord ”socious” och betyder kamrat. Läro-

medlet berättar om att socialister ville införa någon form av gemensamt ägande istället för 

att fabriker, skog och mark skulle ägas privat. Karl Marx lyfts fram som i särklass den största 

1800-talssocialister och olika typer av förgreningar inom socialismen lyfts fram. Kapitlet 

                                                
49 Bengtsson, Bengt-Arne, Z-konkret: samhällskunskap, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 52 – 55.  
50 Bengtsson, Bengt-Arne, Z-konkret: samhällskunskap, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 56 – 63.  
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avslutas med en mindre faktaruta om fascismen och nazismen där det beskrivs hur snarlika 

de två ideologierna är med glansdagar mellan de båda världskrigen. Texten beskriver att 

ideologierna betonar betydelsen av att lyda ledarens vilja och att alla måste underordna sig 

den enväldiga staten. Kapitlet avslutas med arbetsuppgifter för kapitel sex till åtta där lä-

sarna får möjlighet att testa sig själv på texten.51 

 

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för? 

 Likt de två andra presenterade läromedlen i denna analys beskrivs de tre klassiska politiska 

ideologierna på ett objektivt sätt. Detta genom att det inte läggs någon värdering på någon 

av de ideologi som framställs. Ingen av ideologierna beskrivs som främmande, annorlunda 

eller på något sätt varken sämre eller bättre. 

 

Inga samhällsprocesser såsom privatisering eller globalisering tas upp där de politiska ide-

ologierna behandlas. Det går då att fastställa att texten inte har ett socialt mål kopplade till 

samhällsprocesser där läromedlet försöker att påverka opinionen på ett visst sätt. Som nämnt 

ovan med tanke på de objektiva språk går det inte att urskilja någon värdering i texten som 

behandlar de politiska ideologierna. Personer, men framförallt olika politiska hållningar 

framställs varken som positiva eller negativa i läromedlet. I sitt sammanhang är det givet 

att motsatsen till den givna ideologin framställs som negativ, exempelvis fri handel och 

konkurrens är något som socialismen inte förespråkar, men något som liberalismen kan se 

som positivt. Anmärkningsvärt är dock skildringen av fascismen och nazismen som avslutas 

med följande citat: ” Trots att vi idag – med facit i hand – vet vad fascismen och nazismen 

en gång ställde till med, så är denna ideologi inte död. Även i vårt land dyker det emellanåt 

upp idéer av sådant slag”. Även i denna lärobok går det att urskilja här går det att urskilja 

värderingar läroboken har, där fascister och nazister framställs som negativa i relation till 

andra ideologier i läroboken. Dessa negativa värderingar grundar sig i att läroboken beskri-

ver att denna ideologi inte är död, något som är uppenbart önskvärt. Likt den ovannämnda 

läroboken Zigma väljer även denna lärobok att skildra fascismen och nazismen på en aning 

subjektivt sätt genom de ordval de väljer att använda.  

 

 

7.4 Samhällskunskap 1, 2 och 3 – 2013 

Frågeställning för att besvara den kvantitativa delen i uppsatsen:  

                                                
51  Bengtsson, Bengt-Arne, Z-konkret: samhällskunskap, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 64 – 72.  
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- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

De politiska ideologierna får totalt 31 sidor av bokens totala 560 vilket innebär att de poli-

tiska ideologierna får 5,5% av lärobokens innehåll.  

 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

I boken Samhällskunskap 1,2 och 3 heter avsnittet som behandlar de politiska ideologierna 

”politiska partier och ideologier” och stäcker sig över fyra kapitel. Kapitel ett inleds med en 

historisk överblick över hur det förr var vanligt att dela in politiken i typisk höger och väns-

terpolitik. Detta härstammar från franska revolutionen beskriver läroboken. Avsnittet forts-

ätter med ett kapitel som beskriver de politiska ideologiernas historia genom industriella 

revolutionen. Följande kapitel presenteras de politiska ideologierna. De huvudämnen som 

går att finna i kapitlet rörande politiska ideologier är de tre stora ideologierna liberalism, 

konservatism och socialism. De presenteras först med en historisk introduktion hur de har 

uppkommit och i vilket typ av samhälle de blivit till i. Ideologiernas samhällssyn, förgre-

ningar, statens inverkan och hur ideologin ter sig i Sverige beskrivs närmare. Efter att hu-

vudämnet är presenterat beskriver läroboken fascism, nazism, feminism och ekologism med 

ideologiernas idéer, samhällssyn och hur ideologierna verkar i Sverige som textens deläm-

nen. De nyare ideologierna presenteras på liknande sätt som huvudideologierna i lärobokens 

kapitel. Kapitlet avslutas med att presentera kortfattat hur den svenska politiken fungerar 

med de två politiska ”blocken”, socialistiska och borgliga blocket. Även missnöjes – och 

enfrågepartier presenteras som avslutning, exempel som lyfts fram är piratpartiet bland an-

nat.52 

 

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för? 

 

De politiska ideologierna framställs på ett objektivt sätt, delvis genom att respektive ideo-

logi framställs på liknande neutrala sätt. Detta genom en opartisk presentation av ideologi-

ernas historia och betydelse bakom namnet. Vidare diskuteras de tre stora ideologiernas syn 

på ekonomiska och handel, exempelvis deras syn på frihandel. Ideologiernas förgreningar 

och hur ideologierna verkar i Sverige berättas också på ett neutralt sätt. Framställningen av 

ideologierna ges lika mycket utrymme och ingen av ideologierna framställs på ett främ-

mande sätt. Det går inte heller att finna varken en särskild negativ eller positiv ton gentemot 

någon av ideologierna som lyfts fram.  

                                                
52 West, Daniel & Hedengren, Uriel, Samhällskunskap. 1, 2 och 3, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013, 136 – 144.  
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Under avsnittet liberalismen i Sverige beskriver läroboken att de liberala inslagen i de bor-

gerliga partiernas politik innefattar avregleringar. Den liberala politiken vill förbättra möj-

ligheten för privatpersoner att starta och driva företag, exempelvis inom skola eller sjuk-

vård. Samhällskunskap 1,2 och 3 säger att ett vanligt krav i samband med detta är privati-

seringar, läroboken definierar det som att staten säljer verksamheter som lika gärna skulle 

kunna drivas av privata företag.53 I detta avseende tas viktiga samhällsprocesser upp, exem-

pelvis privatisering. Att texten i sin tur skulle ha ett socialt mål och försöka påverka opin-

ionen framgår inte tydligt i texten. De värderingar som kapitlet ”politiska partier och ideo-

logier” ger uttryck för neutrala sådana. De värderingar som lyfts fram i texten i presentat-

ionen av respektive ideologi är självklart tillhörande med just den ideologins värdegrund 

och värderingar. Exempel på detta är att i avsnittet om socialism framställs arbetarklassen 

och samarbete som positivt, medan medelklassen framställs som negativa, detta enligt en 

särskild ideologisk hållning.  

 

- Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid?  

Analysfrågor för att besvara frågeställningen ovan: 

- Vilka skillnader och likheter går att finna rent språkligt? 

Likheter vad gällande språket väljer majoriteten av läroböckerna att använda likande ord 

för att beskriva ideologierna. Läroböckerna publicerade 1997 och 2009 definierar ordet ide-

ologi på exakt samma sätt. Detta genom att hävda att en ideologi är riktad mot framtiden 

och innehåller värderingar om vad som är ”rättvist” eller ”naturligt” i frågor som bland 

annat rör vilka resurser som ska satsas på skola, vård och polis.54 I de två andra läromedlen 

är definitionen av en ideologi något annorlunda och vi kan här se skillnader mellan läro-

medlen vad gällande språket. En ideologi kan vara en sammanhängande uppfattning om vad 

som kännetecknar ett ”gott” samhälle eller i den äldsta läroboken ses politiska ideologier 

vara ett system av åsikter och värderingar som då tillsammans bildar en ideologi.55 I tre av 

de fyra totala läroböcker beskrivs de två ideologierna fascismen och nazismen med ordet 

snarlika. I den nyaste läroboken från 2013 beskrivs de två ideologierna mer separat och som 

                                                
53 West, Daniel & Hedengren, Uriel, Samhällskunskap. 1, 2 och 3, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013,123.  
54 Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stock-

holm, 1997,84. Bengtsson, Bengt-Arne, Z-konkret: samhällskunskap, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009,52.  
55 West, Daniel & Hedengren, Uriel, Samhällskunskap. 1, 2 och 3, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013,113.  

Almgren, Hans (red.), Vi och vår värld: samhällskunskap för gymnasieskolans teoretiska linjer, 1. uppl., Liber, Malmö, 

1988,64. 
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två olika ideologier, som nödvändigtvis inte är snarlika. Läromedlet beskriver vidare att det 

kan finnas många grundläggande idéer som förenar fascism och nazism, men de beskrivs 

inte som snarlika och placeras inte tillsammans under en gemensam rubrik.56  Den största 

likheten mellan de representerade läroböckerna främst vad gällande språket är de opartiska 

skildringarna av ideologierna där inga värdeord förekommer. Sammanfattningsvis går det 

inte att finna en stor skillnad vad gäller språket vid en jämförelse mellan dåtidens och nuti-

dens läromedel. Läroböckerna väljer att använda sig av liknande eller till och med samma 

ordval för att beskriva de olika ideologierna.  

 

- Vilka skillnader och likheter finns gällande texternas innehåll, från dåtid till nutid? 

Den största skillnaden vid en jämförelse mellan läroböckerna är de utrymme som respektive 

bok ägnar åt politiska ideologier, i uppsatsens äldsta lärobok från 1988 ges politiska ideo-

logier 1,5 % av det totala sidantalet i läroboken. Detta i jämförelse med läroboken Zigma 

där resultatet visar på en markant ökning där politiska ideologier får 5,8 % av det totala 

sidantalet i läroboken. Läroboken Z-konkret från 2009 ger politiska ideologier 3,4 % av det 

totala sidantalet och Samhällskunskap 1, 2 och 3 publicerad 2013 ger politiska ideologier 

5,5 %. Uppsatsens resultat visar att den största ökningen sker mellan åren 1988 och 1997.  

Det sker även en skillnad vad gällande framställningen av fascism och nazism i läroböck-

erna där ideologierna ges varierande utrymme. I Samhällskunskap 1,2 och 3 publicerad 2013 

ges fascismen och nazismen störst utrymme på totala 3 sidor där grundtankarna bakom ide-

ologin presenteras, dess uppkomst och idéer samt hur fascism och nazism ser ut i Sverige. 

I två av de andra läromedel publicerade 1997 respektive 2009 ges ideologierna mindre ut-

rymme och en kortare presentation genom en mindre faktaruta illustreras.  

 

Det går att finna många likheter vad gällande texternas innehåll över tid, i alla represente-

rade läroböcker ligger det störst fokus på att presentera de tre största ideologierna, liberal-

ism, konservatism och socialism. Dessa ideologier framställs alla på likande sätt i läromed-

len med att först och främst definiera vad ordet bakom ideologin betyder, exempelvis då att 

exempelvis ordet liber som betyder fri härstammar från latin och har gett namn åt denna 

ideologi. Sedan beskrivs de olika ideologiernas historia från 1700-talet och framåt. Vad 

gällande läromedlens innehåll kan vi se att majoriteten av läroböckerna väljer att lyfta fram 

de mindre utbredda ideologierna exempelvis ekologism. läroböckerna från 1988, 1997 och 

                                                
56 West, Daniel & Hedengren, Uriel, Samhällskunskap. 1, 2 och 3, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013,136 – 138.  
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2013 väljer att göra det. Läroboken Z-konkret från 2009 väljer att inte lyfta de ”nya” ideo-

logierna. Ytterligare likheter vad gällande textens innehåll går att hitta i läromedlen från 

1997 och 2009 där sista delen av beskrivningen av fascism och nazismen avslutas med dessa 

ord i respektive lärobok ” Trots att vi idag – med facit i hand – vet vad fascismen och 

nazismen en gång ställde till med, så är denna ideologi inte död. Även i vårt land dyker det 

emellanåt upp idéer av sådant slag.” 57 I läroboken från 1988 presenteras fascismen och 

nazismen under kapitlet ”ideologier i vår tid” och där ges ideologierna minst utrymme av 

alla de representerade läromedlen i uppsatsen.   

8. Diskussion  

I denna diskussion kommer de fyra frågeställningarna att diskuteras. Resultatet kommer 

även att sättas i relation till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

 

Det övergripande resultatet visar att samhällskunskapsläromedel i den svenska gymnasie-

skolan ofta beskriver politiska ideologier på ett liknande sätt med ungefärliga likartade be-

grepp, objektiva ordval och layout. Detta innebär också att förändringar av skildringarna av 

de politiska ideologierna inte förändrats särskilt mycket i samhällskunskapsläromedel från 

1980-talet fram till idag. Uppsatsen visar dock på en stor skillnad gällande ideologiernas 

utrymme i de olika läroböckerna med framförallt en stor ökning av ideologiernas utrymme 

från och med 1997 och framåt.  

 

Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

Genom uppsatsens resultat går det att konstatera att alla läromedel ger ideologierna under 

10% av det totala sidantalet och att den stora skillnaden ligger mellan läroböckerna emellan. 

Det som är intressant är den markanta förändringen från och med 1997 i läroböckerna gäl-

lande ideologiernas utrymme. I läroboken Vi och vår värld från 1988 får de politiska ideo-

logierna minst utrymme i alla de fyra utvalda böckerna med totala sex sidor vilket innebär 

att 1, 5 % ges åt politiska ideologier. Kapitlet är för övrigt det kortaste kapitlet i hela läro-

boken. Varför de politiska ideologierna får en liten del i läroboken är något som enbart kan 

spekuleras i, men just Vi och vår värld är delvis upplagd med en del korta kapitel. Ideolo-

giernas utrymme kan också handla om vad läroboken och läroboksförfattaren prioriterar 

                                                
57Bengtsson, Bengt-Arne, Zigma samhällskunskap: ABC kurserna. [Lärobok], 3. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 

1997, 105. Bengtsson, Bengt-Arne, Z-konkret: samhällskunskap, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 72.  
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och tycker är viktigast att inkludera i sitt läromedel. Exempelvis ges internationella relat-

ioner en stor del i respektive lärobok i jämförelse med politiska ideologier. Jämförelsevis 

med 1, 5 % i Vi och vår värld med den andra representerade läroboken Zigma från 1997 där 

det går att se en stor ökning vad gällande ideologiernas utrymme med 37 sidor av bokens 

totala 633 sidor, vilket innebär att 5,8 % ges åt politiska ideologier. De två andra utvalda 

läroböckerna Z-konkret från 2009 ger politiska ideologier 3, 4 % utrymme i läroboken och 

Samhällskunskap 1, 2 och 3 med 5, 5% Det går då att konstatera att det inte är lika stora 

skillnader mellan de två aktuellaste böckerna i uppsatsen och sett till utrymmet rent procen-

tuellt är det ungefärligen samma. Den stora ökningen har med andra ord skett mellan 1988 

– 1997. Genom uppsatsens tidigare forskning framkom det att staten granskade läromedel 

fram till 1991, idag får skolor själva välja ut och granska de läromedel de vill använda. Det 

går att konstatera skillnader i utrymme för de politiska ideologierna efter den statliga regle-

ringen av läromedel togs bort. Med hjälp av uppsatsens resultat går det inte att belägga ett 

faktiskt samband mellan politiska ideologierna ökning i läromedlen och den statliga regle-

ringen av läromedel borttagning.  

 

Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

För att undersöka hur de olika politiska ideologierna framställts i läromedlen har följande 

analysfrågor ställts till texterna: Vilka teman finns? vilka är huvudämnen och vilka är del-

ämnen? Med dessa frågor till hjälp har uppsatsens andra frågeställning besvarats.   

 

De politiska ideologierna beskrivs på ett liknande sätt med fokus på de tre ideologierna, 

liberalism, konservatism och socialism som läroböckernas huvudämne. Anledningen till att 

läroböckerna väljer att ha dessa tre ideologier som huvudtema kan bero på dessa tre ideolo-

gier är de största, de äldre ideologierna kan även ses som grundpelare för de partier som 

finns idag inom politiken. Exempelvis kan vi idag se socialdemokratin som vuxit fram ur 

socialismen, vilket gör det rimligt att ägna största fokus på dessa tre ideologier.  

 

I resultatet framkommer det att tre av de fyra representerade läroböckerna väljer att beskriva 

de så kallade nya ideologierna, enligt den tidigare presenterade forskningen i uppsatsen be-

skrivs dessa nya ideologier som nutida varianter av ideologierna som uppstod på 1800-talet. 

Detta innebär att majoriteten av läroböckerna anser att de nya ideologierna är ett viktigt 

stoff att inkludera i böckerna. Intressantare är det dock att diskutera varför en av läroböck-

erna inte väljer att inkludera dessa ideologier, som idag har en stor plats på den politiska 
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arenan. I den presenterade tidigare forskningen diskuterar Reidar Larsson hur många stats-

vetare under 50-talet dödförklarade de klassiska ideologierna men att detta påståendet har 

slagits ner genom att många nya ideologier uppstått. Z-konkret från 2009 är den enda av de 

fyra böcker som inte väljer att inkludera de nya ideologierna. Detta är ett oväntat resultat då 

läroboken tillhör en av de nyaste böckerna från uppsatsens urval. Att nya ideologier inte 

skulle presenteras hade varit mer väntat i exempelvis läroboken från 1988. Det kan då tänkas 

att dessa nya ideologier inte hade fått lika stort fotfäste i den svenska politiken kring 80-

talet och var lika erkända om vi jämför med de nya ideologiernas popularitet idag, där eko-

logism och feminism är ett vanligt inslag i den politiska debatten. Exempelvis miljöpartiets 

bildande år 198858 och feministiskt initiativ som bildades år 200559, men Z-konkret väljer 

ändå inte att lyfta fram någon av dessa ideologier. Samhällskunskap 1, 2 och 3 är den enda 

läroboken som väljer att lyfta fram feminism, intressant att det enbart är den nyaste lärobo-

ken som väljer att göra det. Detta säger något om den samhällsklimat vi lever i och vad 

läroboksförfattarna tycker är viktigt stoff. Vad gällande framställningen av nazism och fasc-

ism går det att se en skillnad gällande både ideologiernas utrymme och framställning. I de 

nyare läroböckerna går det att avläsa en viss underton, framförallt gällande följande citat: ” 

Trots att vi idag – med facit i hand – vet vad fascismen och nazismen en gång ställde till 

med, så är denna ideologi inte död. Även i vårt land dyker det emellanåt upp idéer av sådant 

slag” Detta citat går att finna i Z-konkret och Zigma och det går att läsa av en viss värdering 

i det där ideologierna framställs negativt. Läroböckerna beskriver att vi idag vet vad ideo-

logierna ställde till och det går därmed att konstatera att dessa ideologier troligtvis inte är 

välkomna i dagens demokratiska samhälle. Läroböckerna uttrycker även att ideologin inte 

är död, vilket tyder på att det är en önskvärd tanke av läroboksförfattarna.   

 

Det går att hitta skillnader gällande beskrivningen de politiska ideologierna, exempelvis så 

väljer två av läroböckerna att inte ta upp Adam Smith som en stor tänkare inom liberalismen. 

I läroboken Z-konkret från 2009 väljer läroboksförfattarna att inte inkludera någon av de 

stora tänkarna från konservatismen. Att tillägga är att vad gällande skildringen av de övriga 

två ideologierna så har författarna valt att ta med representanter för ideologierna socialism 

och liberalism, men inte inom konservatismen. Varför läroboken inte valt att ta med någon 

representant från konservatismen går inte att veta säkert, men i och med att konservatismen 

                                                
58 Miljöpartiet de gröna. Nationalencyklopedin. 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/l%C3%A5ng/milj%C3%B6partiet-de-gr%C3%B6na (hämtad 2018-05-27) 
59 Feministiskt initiativ. Nationalencyklopedin. 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/femin-

istiskt-initiativ (hämtad 2018-05-27)  
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enligt läroboken kom att påverkas av liberalismen kan det innebära att läroboken inte valt 

att ta med någon representant från konservatismen i och med att nyliberalismen vuxit sig 

stark hos konservativa partier och politiker och resultatet kan tyda på att författarna anser 

att en presentation av konservatismens stora tänkare kan upplevas onödigt. Viktigt att till-

lägga är också att avsnittet om konservatismen ges mindre plats i läroboken Z-konkret än de 

två övriga stora ideologierna. Vilket också kan ha en påverkan på resultatet när hela ideo-

login ges mindre plats. Det är därför rimligt att ideologin huvudidéer presenteras framför 

konservatismens stora tänkare.   

 

Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för?    

För att undersöka vilka attityder till politiska ideologier ovan nämnda läromedel ger uttryck 

för var följande analysfrågor representerade:  

- Är ämnet subjektivt eller objektivt? Har texten ett socialt mål? Detta mål kan möjligtvis 

vara att påverka opinionen på ett visst sätt, framgår detta tydligt i texten? Är de sociala 

målen relaterade till viktiga samhällsprocesser där exempelvis privatisering eller glo-

balisering tas upp? Vilka värderingar ger texten uttryck för? Vilka personer eller för-

hållande framställer texten som positiva eller negativa? Speglar värderingar en be-

stämd social eller ideologisk hållning? 

 

Uppsatsens resultat visar att de värderingar som läromedlen ger uttryck för är till största 

del porträtterade på ett objektivt sätt. Genom att analysera de resultat som framkommit är 

det tydligt att läroböckerna väljer att använda ett objektivt språkbruk för att beskriva de 

politiska ideologierna. Exempel i Vi och vår värld beskrivs konservatismens människosyn 

där läroboken beskriver att de konservativa kämpade länge emot den allmänna rösträtten, 

men när den sedan var genomförd har de accepterat den, liksom likheten inför lagen. Läro-

boken fortsätter med att beskriva att människor enligt det konservativa synsättet sinsemellan 

är olika även om de har samma människovärde. Exempelvis skillnader i inkomst och för-

mögenheter är ett mått på människors olika förmåga och staten ska inte bidra alltför mycket 

för att jämna ut dessa skillnader. Denna skildring av konservatismen kan idag uppfattas som 

omodern och att de konservativa kämpade mot den allmänna rösträtten är något som kan 

uppfattas som orimligt idag. Trots detta väljer läroboken att inte på något sätt värdera kon-

servatismens människosyn eller på något sätt uttrycka att detta är ett mycket gammalt tän-

kesätt som inte på något sätt är aktuellt idag. Skildringen är enbart baserat på fakta med 

neutralt ordval.  
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I det presenterade resultatet framkommer det att endast två av de fyra läroböckernas texter 

har ett socialt mål relaterat till viktiga samhällsprocesser. Detta sker i läroböckerna Vi och 

vår värld från 1988 och Samhällskunskap 1, 2 och 3 från 2013. De samhällsprocesser som 

läroböckerna tar upp är privatisering i Samhällskunskap 1, 2 och 3 under avsnittet liberal-

ismen i Sverige beskriver läroboken att de liberala inslagen i de borgerliga partiernas politik 

innefattar avregleringar. Den liberala politiken vill förbättra möjligheten för privatpersoner 

att starta och driva företag, exempelvis inom skola eller sjukvård. Ett vanligt krav i samband 

med detta är privatiseringar. Läroboken definierar det som att staten säljer verksamheter 

som lika gärna skulle kunna drivas av privata företag. Resultatet tyder på att läroboken i sin 

tur inte försöker påverka läsarna, detta genom de objektiva ordvalen. I läroboken Vi och vår 

värld från 1988 väljer läroboken att beskriva ekologismen och lyfter fram kärnkraften som 

en viktig samhällsprocess för ideologin. Presentationen av kärnkraften går inte ses som ett 

sätt att försöka påverka eleverna, det är dock intressant att undersöka skildringen av kärn-

kraft i relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidsaspekt. Under 1970-talet 

blev kärnkraften en av huvudfrågorna inom politiken och frågan om Sverige skulle satsa på 

kärnkraft eller inte blev en het politisk debatt som i princip delade upp de svenska medbor-

garna i två åsiktsläger. Frågan blev ännu mer aktuell när det skedde en folkomröstning om 

kärnkraften år 1980 i Sverige. Resultatet visar att det kan ha funnits kvarlevor av den aktu-

ella politiska debattfrågan ända in på 80-talet och därmed lyfts fram i läroboken från 1988. 

Att läroboken från 1988 är den enda läroboken som väljer att lyfta fram kärnkraften kan 

kopplas samman med Holméns verkanteori då samhället sägs ha en inverkan på lärobokens 

innehåll, vilket resultatet visar. 

 

 Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid?  

Utifrån det resultat som presenteras kan konstateras att de skillnader som finna i läroböck-

erna inte är särskilt stora, det finns betydligt fler likheter än skillnader sett över tid i läro-

böckernas framställning av politiska ideologier. Det är enbart Samhällskunskap 1, 2 och 3 

som väljer att lyfta fram feminism som ideologi, trots att femismen fick sitt genomslag i 

Sverige under 1970-talet för den breda massan.60 Så även för läroboken publicerad 1988 

bör feminismen ha varit bekant för läroboksförfattaren. Ekologismen ses också som en så 

kallad ny ideologi och nämns i fler läroböcker jämförelsevis med en introduktion av femin-

                                                
60 Feminism. Nationalencyklopedin. 2018.  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feminism (häm-

tad 2015-05-10) 
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ismen. Läroböckerna Zigma samt Z-konkret är båda skrivna av samma författare Bengt An-

dersson. Detta kan ha bidragit till att det fanns många likheter mellan böckerna och stundtals 

exakt samma textavsnitt i de två böckerna.  

 

I denna del av diskussionen lyfts uppsatsens resultat i relation till den presenterade tidigare 

forskningen med fokus på Reidar Larsson och Andrew Gambles forskning. Även uppsat-

sens teoretiska utgångspunkter presenteras i relation till läroboksforskningens strukturella 

perspektiv samt Holméns verkansteori.  

 

Enligt Reidar Larsson går det att se fler av de ideologier som ansågs utdöende har idag 

återtagit stor plats i samhället. Detta går även att se i det resultat från de representerade 

läroböckerna där så kallade ”nya ideologier” får ett stort utrymme i läroboken Samhällskun-

skap 1, 2 och 3 från 2013. Läroboken beskriver feminism och ekologism som två ideolo-

giska riktningar som under senare av 1900-talet kommit att attrahera fler människor.61  Vi 

och vår värld publicerad 1988 beskriver även den att under 1950-talet fanns det människor 

som ville dödförklara främst de tre stora ideologierna och hävdade att de var i princip iden-

tiska med varandra. Läroboken fortsätter med att beskriva att en hel del nya ideologier upp-

stått, detta i enighet med Reidar Larssons forskning om politiska ideologier. Även Andrew 

Gamble har uttryckt att ideologier varit dödförklarade men har en vana att komma tillbaka, 

något som gestaltas i de resultat uppsatsen presenterar, där tre utav fyra läroböcker introdu-

cerar nya ideologier. 62  

 

Enligt det strukturella perspektivet som presenteras i uppsatsens teoretiska del finns det 

strukturella förutsättningar runt läroboken, exempelvis politiskt klimat. Dessa strukturella 

förutsättningar och in-och utrikespolitiska klimatet påverkar i sin tur läroböcker, vilket är 

kärnan i teorin. Även Janne Holméns verkansteori som presenteras i teoriavsnittet går att 

applicera på resultatet som presenterats i uppsatsen. Även Holmén hävdar att läroböcker ses 

som en verkan av det samhälleliga klimatet. En av uppsatsen hypoteser var att det hade skett 

förändringar över tid i läroböckerna och detta berodde till stor del på de samhällsföränd-

ringar som skett. I läroboken Vi och vår värld går det att utvinna någon form av samhällelig 

påverkan på lärobokens utformning. Här ges nämligen socialismen mer arbetsuppgifter än 

övriga ideologier. Den svenska samhällsutvecklingen från 1930-talet och ett drygt halvsekel 

                                                
61 West, Daniel & Hedengren, Uriel, Samhällskunskap. 1, 2 och 3, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013, 139.  
62 Heywood, Andrew, Political ideologies: an introduction, 5. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012.  
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framåt är starkt sammanlänkad med den svenska socialdemokratin. I 44 år, mellan 1932 och 

1976 innehade partiet oavbruten regeringsmakt, med undantag för några månader 1936, och 

från 1982 fram till 2006 styrdes landet av en socialdemokratisk statminister i ytterligare 21 

år. 63Detta skulle då enligt läromedelsteorins strukturella teori samt Holméns verkansper-

spektiv kunna ha en påverkan på läroböckernas utformning där vi som läsare skulle möjli-

gen kunna läsa av tendenser eller att läroboken skulle lyfta fram socialism som något posi-

tivt. I Vi och vår värld går det inte att avläsa en viss subjektivitet gällande socialismens 

framställning, dock när en av de tre stora ideologierna får mer fokus genom fler arbetsupp-

gifter kan man se att det politiska klimatet möjligtvis påverkat lärobokens utformning. Även 

gällande uppsatsens andra teoretiska utgångspunkt, Holméns verkansteori går det att tolka 

att Vi och vår värld kan vara en effekt av det samhälleliga klimatet och den socialdemokra-

tiska historian som regerat i Sverige under lång tid. Detta går även att se i läroboken Zigma 

där totalt tre sidor ges åt socialismen och dess representant Karl Marx jämförelsevis med 

liberalism och konservatism som inte får ett lika stort utrymme i läroboken.   

9. Slutsatser och sammanfattning  

 

Uppsatsen syfte har varit att undersöka och analysera hur samhällskunskapsläromedel i den 

svenska gymnasieskolan beskriver politiska ideologier samt jämföra hur skildringar av 

dessa förändrats över tid i läromedlen. Studiens syfte har uppfyllts genom att besvara föl-

jande fyra frågeställningar: 

 

- Hur stort utrymme ges de politiska ideologierna i läromedlen? 

- Hur beskrivs de olika politiska ideologerna i de utvalda läromedlen?  

- Vilka attityder till politiska ideologier ger läromedlen uttryck för?    

- Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel över tid? 

 

Uppsatsens resultat har visat att i alla de fyra representerade läroböckerna får de politiska 

ideologierna mindre än tio procent av lärobokens totala sidantal. Resultat visar även att den 

stora skillnaden vad gällande utrymme går att finna mellan läroböckerna från 1988 och 

1997, där Vi och vår värld från 1988 ger politiska ideologier 1,5 % utrymme jämfört med 

                                                
63 Östberg, Kjell & Andersson, Jenny, Sveriges historia. 1965–2012: [rekordåren, ett socialdemokratiskt århundrade, 

vänstervind och högervåg, miljö och kärnkraft, kriserna, det mångkulturella Sverige, världens mest jämställda land, den 

nya individualismen, neutralitetspolitikens fall, maktskifte och systemskifte, från kanal 1 till Internet], Norstedt, Stock-

holm, 2013,119–120.  
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Zigma från 1997 där ideologierna ges 5, 8 % av bokens totala sidantal. Enligt uppsatsens 

resultat beskrivs de klassiska politiska ideologierna på ett liknade sätt där största fokus är 

att introducera liberalism, konservatism och socialism. Läroböckerna beskriver ideologier-

nas ursprung, historia och syn på hur ekonomin och samhället ska skötas i ett samhälle. 

Ideologiernas stora tänkare och representanter presenteras även, såsom Karl Marx. I tre av 

fyra läroböcker presenteras nya ideologier, exempelvis ekologism. De äldre politiska ideo-

logierna framställs till största del på ett neutralt sätt genom de ordval som läroböckerna 

använder. Vad gällande framställningen av fascism och nazism skiljer sig resultatet något 

och det finns tendenser för subjektiva skildringar av dessa två ideologier.  

 

Resultatet visar på att den största förändringen vid en jämförelse mellan läromedlen går att 

se vad gällande utrymme där det skett en markant förändring mellan 1988 och 1997. Poli-

tiska ideologier får mer utrymme i läroböckerna efter 1997. Uppsatsens teoretiska utgångs-

punkter och en av uppsatsens hypotes tar avstamp i att samhällsklimatet och strukturella 

förutsättningar påverkar lärobokens utformning, vilket resultatet i viss mån visar. I Vi och 

vår värld har utformningen av läroboken troligtvis blivit påverkad av det rådande samhälls-

klimatet, då det är den enda läroboken som lyfter kärnkraft, en mycket aktuell fråga under 

70 och 80-talet. Vi kan även se att socialismen får mer fokus i några läroböcker, något som 

kan tyda på en påverkan av det socialdemokratiska styret som präglat Sverige under lång 

tid. 

  

9.1 Vidare forskning  

Förslag till vidare forskning är att undersöka politiska ideologier separat, ideologi för ide-

ologi. Exempelvis att genom en serie av läromedel följa socialismen och undersöka hur 

läromedel porträtterar ideologin och om bilden har förändrats över tid. Ytterligare förslag 

till vidare forskning är att undersöka genom en intervjustudie hur verksamma lärare på 

gymnasieskolor upplever undervisningen om politiska ideologier och dess utmaningar och 

möjligheter.  
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