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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Skollagen fastställer att skolväsendet ska vila på demokratisk grund. I läroplanen för 

gymnasieskolan står det att utöver skolväsendets roll att ge eleverna verktyg och förutsättningar till 

att inhämta och utveckla kunskaper ska utbildningen även förmedla och ”förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på.”1 Den svenska staten har alltså i och med skollagen och läroplanen givit skolväsendet i 

uppdrag att fostra eleverna efter politiska och värdemässiga normer.2 Utöver att förmedla och 

förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar ska även eleverna i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasienivå ges möjligheten utveckla kunskaper om 

demokrati.3  

Det går dock att se att det i vissa fall råder oenigheter om vad som menas med, och hur man 

definierar, demokrati. Över lag är såväl lekmän som statsvetare överens om vad som tillskrivs 

demokrati och vilka värderingar som en god demokrat värnar om. Problem kan uppstå när 

ytterligare element läggs till i demokratisynen. En grundkärna som de flesta är eniga om är att 

demokrati bör inbegripa en politisk procedur som kännetecknas av att folket utövar den politiska 

makten under jämlika former.4 Utökningar av demokratibegreppet härstammar ofta från vilken 

ideologisk infallsvinkel som personen innehar och begreppet kan då anpassas efter egna politiska 

syften.5 En liberal politiker kan exempelvis hänvisa till att en individs frihet från staten i ekonomiska 

spörsmål är en fråga om demokrati medan en socialistisk politiker kan mena att ekonomisk 

jämlikhet är en demokratisk rättighet. Den rådande tidsandan, och vilken politik som genomsyrar 

samhället, har stor påverkan på hur begreppet demokrati tolkas.6  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Utifrån den oenighet som kan uppfattas gällande bilden av vad som innefattas i definitionen av 

demokrati, och med tanke på det fostransansvar som skolan har för att förmedla och förankra 

respekt för demokratiska värderingar och att även ge eleverna möjligheten att utveckla kunskaper 

om demokrati, är det intressant att undersöka hur svenska läromedel behandlar just demokrati. 

Läroböcker är intressanta att studera på grund av att dessa i stor utsträckning styr undervisningen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken demokratisyn som förmedlas i läromedel för 

 
1 Skolverket (2011), s. 5.  
2 Larsson (2003), s. 154. 
3 Skolverket (2011), s. 143. 
4 Hermansson (2003), s. 291–292. 
5 Lundström (2001), s. 39. 
6 Lundström (2001), s. 40–41. 
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gymnasieskolan. Som material till denna uppsats kommer tre läroböcker i samhällskunskap avsedda 

för gymnasieskolan att användas.  

För att undersöka vilken demokratisyn som förmedlas i läroböckerna kommer tre frågor att 

ställas, dessa är: 

- Vilken definition av begreppet demokrati används i läroböckerna? 

- Vilka argument för demokrati presenteras i läroböckerna? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan läroböckerna vad gäller definitionen av 

demokrati och argumenten för demokrati? 

1.3. Teori 

Demokratidiskurs 

Som tidigare nämnts råder det vissa oenigheter om hur demokrati definieras och att denna 

problematik ofta uppstår när man lägger in ytterligare element i demokratisynen. Den vanligaste 

definitionen av demokrati är folkstyre, men detta ger egentligen ingen vägledning eller en exakt 

innebörd av tillvägagångssätt för att uppnå demokrati. Grundkärnan, som de flesta statsvetare och 

lekmän dock är överens om, är att en demokratisk procedur ska kännetecknas av att folket utövar 

den politiska makten under jämlika former, att medborgarna utför en kollektiv maktutövning. Detta 

kan ske direkt eller genom representanter som väljs i allmänna val.7 För att strukturera upp och 

precisera vad demokrati ska gå ut på och hur det ska definieras har flera statsvetare försökt 

formulera mer utförliga definitioner för att förklara vad demokrati i teorin innebär. 

Eftersom demokrati i vårt samhälle har så positiva konnotationer, finns det en stor vilja att även 

inkludera egna ideologiska ståndpunkter i dess definition. Genom att ändra på definitionen av 

demokrati söker man överföra begreppets positiva valör till sådant som man uppskattar och vill att 

andra människor ska uppskatta. Demokratibegreppet har, som det även ges exempel på i 

inledningen till denna uppsats, modifierats för att passa olika ideologiska inriktningar och dess ideal. 

Detta har skett historiskt både från vänster och från höger. Från höger har, bland annat, 

demokratibegreppet inbegripit den privata äganderätten. Detta medför då att statligt ägande, per 

definition, blir odemokratiskt och länder med stort statligt ägande blir mindre demokratiska. Detta 

kan jämföras med att företrädare från vänster har tillskrivit demokratibegreppet socialistiska ideal 

och menar då att kapitalism i grunden är odemokratiskt och kapitalistiska länder i sin tur är mindre 

demokratiska.8 

En historisk förkämpe för att demokratibegreppet inte skulle blandas ihop med olika värdeord 

var den svenska statsvetaren Herbert Tingsten. Lite förenklat såg han sig själv som en 

 
7 Lundström (1996), s. 18. 
8 Lundström (2009), s. 18.  
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vakthundsfilosof vars uppgift var att vid intellektuella övertramp i debatten slå larm. Han menade 

att tron på demokratin borde ses som en överideologi. I sitt verk Demokratiens problem, från 1945, 

argumenterar Tingsten för att demokratin egentligen inte säger någonting om politikens innehåll, 

detta eftersom demokratin endast bör uppfattas som en metod för politiskt beslutsfattande. Denna 

definition av demokrati skiljer sig därför från vanliga politiska ideologier, såsom socialism, 

liberalism och konservatism, vilka ska formulera konkret politiskt innehåll. Det är därför, enligt 

Tingsten, möjligt för alla, oavsett vilken politisk inriktning man har, att även ställa upp bakom 

demokratin. Det är dock viktigt, menar han, att påpeka att demokratin står över de andra 

ideologierna och ges prioritet.9 Demokrati ska alltså ses en metod, eller form, för beslutsfattande 

och inte för vilka beslut som fattas, detta överlämnas åt de olika politiska ideologierna. Vidare måste 

beslutstekniken uppfylla majoritetsprincipen, vilket är en viktig aspekt i förklarandet av vad 

demokrati är för något och vad det innebär att vara demokrat. Eftersom demokrati är en 

beslutsprocedur som ska uppfylla majoritetsprincipen är det essentiellt att utfallet av demokratiska 

beslut accepteras. Denna premiss måste alla som kallar sig demokrater omfamna, menar Tingsten.10 

Utöver att vara en beslutsprocedur krävs också att de politiska fri- och rättigheterna inkluderas. 

Dessa innefattar, enligt Tingsten, den tidigare nämnda majoritetsprincipen, allmän rösträtt, 

debattfrihet, frihet att bilda politiska organisationer, församlingsfrihet och tryckfrihet.11 

Statsvetaren Mats Lundström menar att det skett en värdemässig inflation i demokratibegreppet. 

I det politiska samtalet talas det om att demokratin ska fördjupas. Demokrati har fått symbolisera 

mycket av det som vi i vår politiska kultur anser vara eftersträvansvärt och positivt. Mängder med 

begrepp som frihet, mänskliga rättigheter, tolerans, humanism och rättvisa har blivit synonymt med 

demokrati. Denna värdemässiga inflation i demokratibegreppet menar Lundström är ett hinder för 

rationella samtal om demokrati och dess förtjänster. Detta leder i sin tur till att demokratin även 

kan tappa i legitimitet. Om medborgare såväl som politiker blandar in andra värden i begreppet, 

kan misslyckanden med att implementera exempelvis öppenhet och tolerans i samhället leda till att 

frustration och kritik mot detta misslyckande istället riktas mot demokrati som sådan.12 Tingstens 

kritik mot dessa typer av utökningar av demokratidefinitionen var, likt Lundströms, sprunget ur en 

vilja att värna om både det politiska samtalet och demokratin. Han menade att om man på felaktiga 

grunder anklagar sina politiska meningsmotståndare för att vara odemokratiska, när man egentligen 

ogillar dennas åsikter om exempelvis dödsstraff, så kommer både det politiska samtalet och 

enigheten om demokratins värde att skadas.13 

När Robert Dahl utformade sin välkända demokratimodell uteslöt han begrepp som rättsstat 

och maktdelning ur sitt demokratibegrepp. Detta gjorde han dels därför att han uppfattade dessa 

 
9 Hermansson (2003), s. 291. 
10 Lundström (2009), s. 15. 
11 Tingsten (1960), s. 74. 
12 Lundström (1996), s. 19. 
13 Lundström (1996), s. 20. 
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som överflödiga, dels att han i själva verket ansåg att krav på rättsstat och maktdelning faktiskt står 

i motsättning till folkstyre.14 Den italienske statsvetaren Norbert Bobbio menade även han att dessa 

står, i varje fall på ett begreppsligt plan, i motsats till demokrati. Detta förhindrar dock inte en 

demokrati från att implementera såväl maktdelning som rättsstat, detta ligger inom demokratins 

arena, men det är inte och ska inte ses som synonymt med demokrati.15 

På samma sätt som demokrati som procedur kan ta skada av att man försöker utöka definitionen 

med diverse andra begrepp så kan demokrati likaså tappa i legitimitet om de ovan nämnda politiska 

fri- och rättigheterna inte tillskrivs den demokratiska proceduren. Idag benämns stater som Ungern 

och Ryssland, av såväl sig själva som statsvetare och journalister, för illiberala demokratier. Dessa 

stater tar avstånd från, som de själva uttrycker det, liberala värderingar. Lundström anser att det är 

problematiskt att kalla stater som Ungern för illiberala demokratier. Detta språkbruk, menar han, 

bygger på missuppfattningen att de politiska fri- och rättigheterna är ett liberalt tillval till demokrati 

och folkstyre, och de illiberala demokratierna kan välja bort detta tillval, men fortfarande kallas för 

demokratier. Men precis som Tingsten uttrycker det, och som Robert Dahl anser, så räcker inte 

rösträtt för att ett politiskt system ska vara demokratiskt. Utan yttrandefrihet, informationsfrihet 

och organisationsfrihet kan det inte råda demokrati. Däremot, menar Lundström, kan det råda 

demokrati utan vissa liberala rättigheter. Rättigheter som inte är nödvändiga för folkstyret kan 

inskränkas utan att graden av demokrati minskar, exempelvis de mänskliga rättigheterna. De stater 

som felaktigt benämns som illiberala demokratier kränker både demokratiska och liberala principer. 

När de inskränker yttrandefriheten och organisationsfriheterna inskränks demokratin i landet, när 

de mänskliga rättigheterna ignoreras inskränks liberala rättigheter. En tydlig åtskillnad mellan 

demokrati och liberalism krävs i detta fall. Liberala värderingar kan även de inskränka på 

demokratin, exempelvis menade Alexis de Tocqueville med sin varning om majoritetens tyranni, 

att majoritetens bestämmanderätt och suveränitet borde inskränkas på liberala grunder. Lundström 

menar att denna uppdelning i liberala och illiberala demokratier, utifrån ovan nämnda 

utgångspunkter, kan lämna fältet öppet för stater som de facto inte är demokratiska att använda sig 

av det epitetet.16 

Det finns andra synsätt på hur demokrati diskuteras. Statsvetaren Jörgen Hermansson anser att 

det tingstenska arvet har gjort att för mycket fokus har lagts på diskussioner rörande 

definitionsfrågan vilket har lett till att debatten blivit begränsad till att handla om demokrati som 

procedur. Fokus borde istället läggas på skiljaktiga uppfattning om demokratins normativa status 

och värdegrund. Det ska dock sägas att även Hermansson anser att språkbruket är viktigt, men att 

så länge man är tillräckligt precis i ett givet sammanhang borde det inte göra något. Han anser även 

att de oenigheter som råder gällande definitionen av demokrati framträder när ytterligare aspekter 

 
14 Lundström (1996), s. 19. 
15 Lundström (1996), s. 20. 
16 Lundström (2019), ”Därför bör ’illiberala demokratier’ inte kallas demokratier”, Kvartal. 
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läggs till den renodlade definitionen, och att demokrati bör uppfattas som en politisk procedur som 

kännetecknas av en kombination av folkmakt och politisk jämlikhet.17  

Ett annat perspektiv är det som den belgiske politiske teoretikern Chantal Mouffe står för. Hon 

har framförallt gjort sig känd för att kritisera den liberala synen på demokrati från ett vänsterhåll. 

Mouffe är en förespråkare för att demokratibegreppet ska utsättas för agonism, vilket enklast kan 

förklaras som att det är eftersträvansvärt om begreppets innebörd och definition utsätts för 

diskussion.18 En öppen debatt och konflikt om demokrati och dess definition borde få större plats 

i det offentliga rummet.19 Hennes perspektiv står alltså i motsättning till Tingstens synsätt. Han var 

förespråkare för att demokratibegreppet skulle ha en fast innebörd, som alla kan ställa sig bakom. 

Även Lundström menade att om det råder för delade meningar kring vad som ska räknas in i 

demokratibegreppet är det ett hinder för rationella samtal om demokratin och dess förtjänster.  

Robert Dahls kriterier för en demokratisk process 

Bland statsvetare är den vanligaste uppfattningen att begreppet demokrati kan användas för att 

beskriva och förklara ett statsskick utan att man uttrycker en värdering i det hela.20 Denna 

uppfattning hade även en av vår tids mest erkända demokratiteoretiker, Robert Dahl.  

För att svara på frågan om vad som kännetecknar en demokratisk styrelseprocess formulerade 

han fem kriterier som en demokratisk process måste bygga på. De fem kriterierna är effektivt 

deltagande, lika rösträtt vid det slutliga avgörandet, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen 

och inkludering i demos. Dahl anser att det inte finns någon stat med ett styrelseskick som i dagens 

läge uppfyller alla dessa krav till fullo. Han är även ytterst tveksam till om det någonsin kommer att 

finnas en sådan stat. Kriterierna ska istället ses som normer, eller ideal, vilka man bör sträva att 

organisera och strukturera samhällets politiska system efter.21  

1. Effektivt deltagande – Alla medborgare, under hela den demokratiska processen fram till 

att ett demokratiskt bindande beslut fattas, bör ha lika möjligheter att både föra upp frågor 

på dagordningen och att öppet kunna förespråka en sida framför en annan. Förenklat ska 

alla ha samma möjlighet att göra sin röst hörd.  

2. Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet – Varje medborgares röst vid omröstningar ska väga 

lika mycket som alla andras röster. Det slutgiltiga valet ska sedan ligga till grund för ett fattat 

beslut.  

3. Upplyst förståelse – Varje medborgare bör ha samma möjlighet till att tillskansa sig 

information för att kunna ta ett välgrundat beslut som tjänar individens intressen bäst. Detta 

 
17 Hermansson (2003), s. 291–292.  
18 Nationalencyklopedin, Chantal Mouffe. 
19 Ljung (2019), s. 1. 
20 Lundström (2009), s. 17. 
21 Dahl (1999), s. 169. 
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innebär också att medborgarna ska ha möjlighet att sätta sig in i olika frågor, skaffa sig 

insikter om alternativa procedurer, andra människors intressen och förståelse för vilka 

konsekvenser ett beslut kan leda till.  

4. Kontroll över dagordningen – Medborgarna ska ha slutgiltig och exklusiv kontroll över 

dagordningen. Även om de tre första kriterierna uppfylls, så måste även medborgarna ha 

kontroll över vilka frågor som lyfts upp på den demokratiska nivån.22 

5. Inkludering i demos – Den sista punkter tar upp vilka som har rätt att ingå i ett demos, alltså 

de som de tidigare fyra punkterna är tänkta att innefatta. Dahl menar att demos ska omfatta 

alla vuxna människor som underkastas de bindande beslut som tas.23 

Eftersom Dahl menar att ingen stat uppfyller alla de tidigare nämna kriterierna för ett fullt 

demokratiskt samhälle introducerade han istället begreppet polyarki för att beskriva det vi kallar 

för demokratiska stater. Två kännetecken för en polyarki är dels att medborgarskapet ska vara så 

utvidgat så att åtminstone en stor del av den vuxna befolkningen innefattas, dels möjligheten för 

medborgarna att motsätta sig och rösta bort politiker.24 

Argument för demokrati  

De mest grundläggande demokratifrågorna handlar om själva värdet av demokrati - Varför bör vi 

anamma demokrati framför andra styrelseskick? Hur kan demokrati rättfärdigas? Den amerikanske 

politiske filosofen Charles Beitz har teoretiserat om detta och delade upp argumenten för 

demokrati i tre kategorier för att tydliggöra skillnaderna.25 Kategorierna som han utformade är:  

1) Procedurargument – Demokrati är den mest rättvisa proceduren för politiskt 

beslutsfattande. Det är kvalitéer i proceduren som motiverar varför vi bör anamma 

demokrati.  

2) Konsekvensargument – Den demokratiska proceduren leder till bästa möjliga 

konsekvenser jämfört med alla andra styrelseskick.  

3) Demokratiskt förankrade konsekvensargument – Den demokratiska proceduren är den 

bästa möjliga garanten för att folkviljan styr.  

Man kan säga att de tre olika argumentationskategorierna pekar ut tre legitimitetsprinciper och 

värdegrunder. Det handlar om ifall man anser att en rättvis procedur, bästa utfall eller utfall i 

enlighet med folkviljan är det mest eftersträvansvärda.  

Med procedurargument betonas kvalitéer inneboende hos den demokratiska proceduren. 

Grundläggande för om man använder procedurargument är att i demokratier behandlas alla som 

jämlikar. Robert Dahl är en av de statsvetare som brukar tillskrivas detta argument. Han menar 

 
22 Dahl (1999), ss. 170–178. 
23 Dahl (1999), s. 180.  
24 Dahl (1999), s. 343. 
25 Hermansson (2003), s. 294. 
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dock att det inte bara är proceduren som sådan som behandlar människor som jämlikar, och då är 

eftersträvansvärd, utan samhället tenderar också att bli mer jämlikt. Man kan alltså tolka det som 

att han förespråkar demokrati utifrån två olika jämlikhetsaspekter. Det för oss över på det andra 

argumentet, konsekvensargumentet, vilket innebär att den demokratiska proceduren tenderar att 

producera goda resultat. Det är det överlägset bästa styrelseskicket utifrån vad det bidrar med till 

samhället. Eftersträvansvärda effekter som brukar tas upp är frihet, fred, rättvisa och välfärd.26 

Tidigare nämnda Herbert Tingsten menade att demokrati var ett medel för att nå goda mål. Hans 

argument för varför demokrati var eftersträvansvärt var att demokrati leder till social fred men även 

för att demokrati leder till individens frigörelse och personliga utveckling.27 Det går därför att hävda 

att han företräder konsekvensargumentet. Den tredje kategorin, det demokratiskt förankrade 

konsekvensargumentet, innebär att en demokratisk procedur är det tillvägagångssätt som på bästa 

sätt förverkligar folkviljan.28 Folkviljan kan sammanfattas som det allmännas bästa. En klassisk 

representant för folkviljan var Jean-Jacques Rousseau. I sin teori om allmänviljan avsåg han den 

vilja som är gemensamt för ett samhälle. Ofta är folkvilja liktydig och sammanfaller med 

majoritetens röst, men så behöver det inte alltid vara. Den ska snarare ses som ett yttryck för ett 

gemensamt och allmänt intresse.29 I Rousseaus teori om allmänviljan ställs vissa krav på folkviljan 

för att den ska kunna betraktas som en sann folkvilja och inte bara som summan av allas viljor.30 

Med det menade han att folket har en plikt att fatta beslut som ligger i allas intresse.31 

När man argumenterar för en demokrati är det fullt möjligt att kombinera dessa tre typer av 

argument, det vill säga att mena att demokrati leder till de mest eftersträvansvärda konsekvenserna, 

exempelvis fred, samtidigt som man anser att den jämlika proceduren som demokrati innebär även 

det har ett egenvärde. Det är dock viktigt när man framhåller fler än en av dessa 

argumentationsgrupper att man är medveten om att de kan stå i konflikt med varandra. Dessa typer 

av värdekonflikter kan dock lösas genom att man rangordnar olika principer. Exempelvis så kanske 

folkviljan kan övertrumfas av vissa värden, så som mänskliga fri- och rättigheter. Sådant sker i de 

flesta av dagens demokratier genom olika konstitutionella begränsningar i form av grundlagsskydd 

för vissa medborgerliga rättigheter.32 

 
26 Hermansson (2003), ss. 293–295. 
27 Lundström (2009), s. 15. 
28 Hermansson (2003), s. 294–295. 
29 Nationalencyklopedin, allmänvilja. 
30 Hermansson (2003), s. 295. 
31 Lundström (2009), s. 28. 
32 Lundström (2009), s. 32. 
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1.4. Tidigare forskning 

Demokratins ansikte 

I sin avhandling Demokratins ansikte – En jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker 

för gymnasiet från 1999 har Agneta Bronäs studerat hur demokrati framställs i läroböcker för 

samhällskunskap på gymnasienivå och jämfört svenska läroböcker med tyska motsvarigheter. 

Perioden som studerats är från 1950 till och med 1999. Bronäs menar att demokrati som ord är 

frekvent använt, då framförallt av politiker och ledare. Men ordets innebörd diskuteras sällan och 

man tar för givet att ordet förstås på ett specifikt sätt. Ett begrepp som demokrati kan tolkas på 

många olika sätt, vilket gör att, om man är lite välvillig, alla stater kan kalla sig för demokratier. 

Varje stat förväntar sig sedan att alla medborgare ska tillägna sig det demokratiska förhållningssätt 

och grundläggande värderingar som just den egna tolkningen förordar. Det faller därför på 

utbildningsväsendet att förmedla den officiella tolkningen och fostra en ny generation.33 

Bronäs väljer att studera läroböcker för att studier har visat att de i stor utsträckning styr 

undervisningens innehåll. Hon gör antagandet att läroböckers innehåll och struktur påverkar såväl 

elevers som lärares uppfattningar av demokrati.34 De resultat som Bronäs kommer fram till och 

argumenterar för i sin avhandling är att de bilder av demokrati som framställs i läroböcker inte helt 

stämmer överens med ländernas officiella bild av demokrati. Detta sker framförallt, enligt henne, 

genom att böckerna är fulla av motsägelser. Det går dock att utläsa viss stabilitet i hur 

demokratibegreppet förmedlas, vilket enligt Bronäs kan förklaras utifrån att de utgår från ländernas 

författning och grundlag. Det som förändras över åren är diskussioner om olika demokratiska 

begrepp och betoningar av vissa begrepp över andra.35 

Det som går att ta med sig från hennes arbete till denna uppsats är att läromedlen har en faktisk 

påverkan på vad som undervisas och hur undervisningen bedrivs. Man kan även förvänta sig att 

läroböckerna inte helt och riktigt förhåller sig till länders officiella bild av demokrati.  

1.5. Metod 

För att undersöka vilken demokratisyn som förmedlas i de olika läromedlen kommer två aspekter 

att studeras. För det första kommer hur läromedlen definierar demokrati att undersökas rent 

konkret. Det vill säga vilka kriterier som tillskrivs demokratiska system. För det andra kommer 

argument för demokrati att studeras. Den övergripande metod som kommer att användas i denna 

uppsats är kvalitativ textanalys. När man använder sig av kvalitativ textanalys tittar man på texten 

som en helhet, men man utgår från att vissa passager i texten är viktigare än andra. Det bygger även 

 
33 Bronäs (2000), s. 9. 
34 Bronäs (2000), s. 10. 
35 Bronäs (2000), s. 249. 



10 

på att det intressanta för studiens frågeställning tas fram genom aktiv och intensiv läsning av texten 

och att man då kan observera underförstådda betydelser och resonemang.36 

Mer specifikt kommer en beskrivande idéanalys att användas i denna uppsats. En beskrivande 

idéanalys innebär inte endast en redogörelse för det undersökta materialet utan slutsatser måste 

även kunna dras.37 Att beskriva en text innebär att kunna säga något som förhoppningsvis inte är 

självklart vid första ögonkastet. När ett material beskrivs görs det genom påståenden om dess 

karaktär och innehåll. Idéanalytiska beskrivningar kan utföras på olika sätt. Dels går det att jämföra 

ett material gentemot olika mätpunkter, så som idealtyper eller teoretiska definitioner, dels går det 

att jämföra ett material med ett annat. Det är genom sådana jämförelser som man kan avgöra vad 

texten säger. Att beskriva är med andra ord en jämförelse mellan innehållet i ett material och något 

annat.38 Dessa angreppssätt är vad som kommer användas i denna uppsats. Detta sker i form av 

jämförelse mellan olika fall, här i form av olika läroböcker. Det kommer också att ske genom 

jämförelser mellan läroböckerna och de teoretiska utgångspunkterna gällande 

demokratidefinitioner. Om en jämförelse ska ses som givande bestäms i hög grad av det förväntade 

utfallet, exempelvis att hitta skillnader där vi förväntar oss likheter.39 Läroböckerna kan, enligt 

Niklas Ammert, ses som en spegling av samhällets officiella bild av det ämne som redogörs för, 

och detta gäller förstås även för demokrati, se nedan. Denna officiella bild beskrivs i förlängningen 

genom läroplanen, vilket läroböckerna måste förhålla sig till. Det går därför att förvänta sig att 

läroböckerna på de flesta punkter i hög grad kommer att vara likartade i sin framställning av 

demokrati. Agneta Bronäs undersökning visar dock att det inte alltid förhåller sig så.  

För att uppfylla uppsatsens syfte, att undersöka vilken demokratisyn som förmedlas i läromedel 

för gymnasieskolan, ställdes tre frågor till materialet. Den första av dessa var: Vilken definition av 

begreppet demokrati används i läroböckerna? För att besvara denna kommer vad läroböckerna 

inkluderar och lägger in i sin definition av demokrati att studeras. Statsvetare som Herbert Tingsten 

menade att demokrati är en procedur för beslutsfattande och ska innefatta de politiska fri- och 

rättigheterna. Exempel på sådana är allmän rösträtt, majoritetsprincip, debattfrihet, frihet att bilda 

politiska organisationer, församlingsfrihet och tryckfrihet. Däremot är Tingsten kritisk till att man 

inkluderar andra, positivt laddade värdeord, i demokratidefinitioner. Här innefattas begrepp som 

frihet, mänskliga rättigheter, tolerans, humanism, rättvisa, rättsstat och maktdelning. I uppsatsens 

resultatdel kommer det att ske en jämförelse av de olika läroböckernas definition av demokrati med 

definitionen som Tingsten med flera förespråkar.  

Uppsatsens andra frågan var: Vilka argument för demokrati presenteras i läroböckerna? För att 

besvara denna fråga kommer de argument för demokrati som förmedlas i de olika läroböckerna att 

 
36 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 210. 
37 Beckman (2005), s. 50.  
38 Beckman (2005), s. 52. 
39 Beckman (2005), s. 55. 
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kategoriseras efter Charles Beitz uppdelning i procedurargument, konskevensargument och 

demokratiskt förankrade konsekvensargument.  

Slutligen kommer jämförelser att göras mellan hur läroböckerna skiljer sig åt gällande de två 

ovan nämnda aspekterna.  

1.6. Läromedel och läromedelsanalys 

I Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik presenteras tillvägagångsätt och teoretiska 

perspektiv på hur läromedelsanalyser kan genomföras inom flera olika ämnesområden. Det är en 

antologi som ett stort antal skribenter har medverkat i att sammanställa, och är redigerad av Niklas 

Ammert. I boken första kapitel, Om läroböcker och studiet av dem, menar Ammert bland annat att en 

anledning till att det är intressant att studera läroböcker är dess dominerade ställning i dagens 

undervisning. Detta förhållande varierar dock såklart beroende på vilket ämne som berörs, och 

även vilken åldersgrupp, men det går inte att komma ifrån att de har en väldigt central position i 

undervisningen i allmänhet. Läroboken är någon form av gemensam grund för all undervisning, 

även om andra aspekter har stort inflytande och påverkansgrad på kunskapsförmedlingen, så som 

elevgruppens sammansättning och dess tidigare kunskaper och erfarenheter, läraren och även en 

rad andra förutsättningar.40 

Läroböcker, och dess innehåll, kan ses som en länk mellan samhället och eleverna, det som står 

i läroböckerna ska inte, och kan inte, ses som en objektiv framställning utan som samhällets 

officiella bild av verkligheten. Eleverna förses alltså med läromedlets bild av demokratin vilket inte 

nödvändigtvis motsvarar sättet som demokratin faktiskt fungerar på. Genren läroböcker är alltså 

kulturbunden och också framställd för att så effektivt som möjligt kommunicera med dess läsare.41 

1975 ändrades benämningen på lärobok officiellt i Sverige till läromedel. Den definition som 

användes var: sådan materiel som förmedlar innehållet i läroplan. Sedan 1992 har begreppet 

läromedel vidgats ytterligare och omfattar nu allt det undervisningsmaterial som elever och lärare 

tillsammans kommit överens om är användbart för att nå kursens mål. I denna uppsats kommer 

dock de undersökta läroböckerna att refereras till som just läroböcker och inte läromedel. Sedan 

1991 sker det inte heller någon granskning av läroböcker från statligt håll utan man förlitar sig på 

att skolorna, rektorerna och lärarna väljer ut läroböcker som överensstämmer med läroplanen.42 

 
40 Ammert (2011), s. 26–27. 
41 Bronäs (2000), s. 25.  
42 Ammert (2011), s. 17. 
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1.7. Material 

Till denna uppsats har jag valt att undersöka tre läroböcker för gymnasieskolan. De tre böckerna 

är Reflex 123 – Samhällskunskap för gymnasieskolan, Arena 123 – Samhällskunskap för gymnasiet och Zigma 

– Samhällskunskap: kurserna 1,2 och 3. Reflex är publicerad 2017 och skriven av Hans Almgren, Stefan 

Höjdelid, Erik Nilsson och Anna Furevik, Arena är publicerad 2014 och skriven av Lars-Olof 

Karlsson och Zigma är även den publicerad 2017 och är skriven av Bengt-Arne Bengtsson. 

Böckerna är tänkta och skrivna för att användas för kurserna i samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 

3 på gymnasienivå. De är alla tre utgivna av stora förläggare: Gleerups och Liber AB.  

Ett problem med kvalitativa undersökningar brukar vara möjligheten att generalisera. En typ av 

generaliseringsanspråk är huruvida studien går att överföra på andra personer eller miljöer, i detta 

fall andra läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet.43 Ett sätt att hantera denna fråga är att välja 

böcker som är utgivna av stora förläggare, vilket gör att det går att förutsätta att många elever 

kommer stöta på dessa läroböcker under sin skolgång. Med avseende på tidsaspekten har verk valts 

som publicerats efter den nya läroplanen för gymnasieskolan som implementerades 2011. Detta 

ökar generaliserbarheten till andra böcker, eftersom de alla bör förhålla sig till den gällande 

läroplanen. En avgränsning som gjorts är att endast studera läroböcker för gymnasieskolan. Detta 

har gjort med utgångspunkt utifrån att jag i min yrkesroll utbildar mig till gymnasielärare. 

Reflex är som sagt från 2017 och är den andra upplagan av samhällskunskapsböcker i samma 

serie utgivna av Gleerups Utbildning AB. Den första upplagan utarbetades för att överensstämma 

med den senaste läroplanen och de aktuella kursplanerna. Den andra upplagan är en reviderad 

version för de kompletteringar som genomfördes för kurserna 1b, 2 och 3 2017.44 Boken är 495 

sidor lång och är uppdelad i 22 kapitel. Vissa av kapitlen är märkta som att vara relevanta för 

specifikt någon av samhällskurserna men de flesta har ingen sådan anvisning. Arena som är från 

2014 är precis som Reflex den andra upplagan i sin serie och är även den utgiven av Gleerups 

Utbildning AB. Utöver att vara utarbetad för undervisning i samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3 så 

kan den även användas som grundbok i kurserna Internationell ekonomi och Internationella 

relationer på gymnasienivå.45 Arena är 474 sidor lång och uppdelad i 18 kapitel. Den tredje boken 

är den senaste och 10:e upplagan av samhällskunskapsböcker i serien Zigma från 2017. Zigma är 

aningen längre än de andra läroböckerna på sina 632 sidor och är uppdelad i nio så kallade block. 

Varje block är sedan uppdelad i ett antal kortare kapitel. 

  

 
43 Ahrne & Svensson (2015), s. 26–27. 
44 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 5. 
45 Karlsson (2014), s. 3.  
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2. Undersökning 

Denna del av uppsatsen är uppdelad efter de tre läroböcker som ska undersökas. Först kommer 

innehållet i Reflex presenteras deskriptivt. Efter följer Arena och sist Zigma. Fokus kommer att ligga 

på de kapitel som explicit behandlar och tar upp demokrati, men även andra delar i läromedlen 

som är av intresse presenteras. Denna uppdelning har valts för att det ska bli lättare att följa vad 

som faktiskt står i de olika läromedlen. I nästa del kommer läromedlens innehåll sedan mer konkret 

diskuteras och jämföras mot demokratidiskursen och mot varandra.  

2.1. Reflex 123 – Samhällskunskap för gymnasieskolan 

Kapitlet som avhandlar demokrati i Reflex är framförallt Demokrati och diktatur. Det inleds med en 

kort redogörelse för idén demokrati och dess historia. Skapandet i antikens Grekland och 

tillämpandet först i Västeuropa och Nordamerika på 1900-talets början nämns.46 Författarna går 

sedan över till det första delkapitlet, Demokratins regelbok, och introducerar något de kallar för 

demokratins spelregler, vilket är den definition för demokrati som boken använder sig av. För att 

ett land ska kallas för en demokrati måste de uppfylla dessa kriterier. De presenteras med följande 

citat:  

Regelbundna och politiska val och fri partibildning. Demokratin kräver att politiska val hålls 

regelbundet, och att det finns minst två politiska partier att välja mellan. Det ska vara tillåtet att 

bilda politiska partier.  

Allmän och lika rösträtt. Alla medborgare över en viss ålder ska ha rätt att rösta. Det får alltså 

inte förekomma några inskränkningar i rösträtten på grund av kön, inkomst, etnisk tillhörighet, 

religion osv. Lika rösträtt innebär att alla röstberättigade har en röst var 

Valhemlighet. Alla ska kunna rösta utan att tvingas avslöja vilket parti eller vilken kandidat de 

röstar på. 

Fri opinionsbildning. För att alla fritt ska få bilda sig en uppfattning krävs fri åsikts- och 

opinionsbildning i landet. Friheten gäller både medier och internet.  

Majoritetsprincipen. Demokratin förutsätter att majoritetens förslag vinner över minoritetens. 

Rättssäkerhet. En demokratisk stat kräver att ingen häktas eller straffas utan stöd i lagen. 

Laglöshet eller godtyckliga domar hör inte hemma i ett demokratiskt land.47 

Vidare skrivs att den definition av demokrati som används är en metod för att fatta beslut. Det 

förklaras som att om de sex reglerna följs blir besluten demokratiskt giltiga. Man menar att med 

denna definition blir demokrati en överideologi som täcker vissa politiska åsikter och värderingar, 

 
46 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 145. 
47 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 145–146. 
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men att en person, utöver att vara demokrat, dessutom kan inneha andra politiska åsikter, som 

exempelvis liberala eller socialistiska. Ytterligare en viktig aspekt för en fungerande demokrati som 

tas upp är betydelsen av pluralism. I demokratiska stater kan och ska människor kunna vara oense 

och ha olika uppfattningar om det mesta, men inte om värdet av pluralism och den fria 

opinionsbildningen. Det förklaras som att den stora skillnaden mellan demokratier och diktaturer 

är dess syn på en opposition. Medan en diktatur ser opposition som ett hot ser ett demokratiskt 

samhälle det som en nödvändighet.48 

Efter en redogörelse för direktdemokrati och indirekt demokrati ställs frågan om demokratin är 

hotad. Det refereras till en rapport från 2017 av människorättsorganisationen Freedom House som 

beskriver hur auktoritativa stater blivit fler och att populistiska och nationalistiska krafter vinner 

mark även i demokratiska stater. Här tas utvecklingen i Polen och Ungern upp. Domstolar och 

myndigheter får i dessa länder inte agera fritt, fri media inskränks och minoriteter i länderna 

förtrycks och hotas. Regeringens budskap får stå oemotsagda eftersom inga oppositionella eller 

granskande journalister har möjlighet att nå ut. Det tas även upp att inställningen till demokrati hos 

medborgare har minskat de senaste årtionden i flera västerländska länder, medborgarna blir mer 

öppna för icke-demokratiska styrelseskick. Denna utveckling kan även ses i Sverige menar man.49 

Det andra delkapitlet handlar om de mänskliga fri- och rättigheterna. Det inleds med 

konstaterandet att: ”Demokratins regelbok är ofullständig om man inte tar med skyddet för de 

mänskliga fri- och rättigheterna.”50 Här nämns den franske politiska teoretikern Alexis de 

Tocqueville och hans tankar om majoritetens tyranni vilket man i Reflex menar är en överhängande 

risk om man skulle nöja sig med bara de sex punkterna från demokratins regelbok.51 FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna redogörs för och ett antal av de artiklar som reglerar dessa rättigheter 

tas upp. Rättigheterna delas upp i två delar: dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels sociala 

och ekonomiska rättigheter. Den förra kategorin innefattar demokratiska friheter som åsiktsfrihet, 

mötesfrihet, föreningsfrihet och rätten att delta i sitt lands styre.52 

Efter delkapitlet om de mänskliga rättigheterna flyttas fokus istället till diktaturer, vilka beskrivs 

som demokratiers motsats. En motsvarighet till den tidigare nämnda demokratins regelbok skapats 

även för diktaturer. Vidare så beskrivs det att i diktaturer tystar den styrande eliten oppositionen 

och utövar sin makt utan att kontrolleras av ett parlament, konkurrerande partier eller massmedia. 

Domstolarna dömer även de utifrån de styrandes vilja. Detta avslutas med att konstatera att 

diktaturer bryter mot en eller flera av punkterna som listas i demokratins spelregler. Att diktaturer 

sällan ser exakt likadana ut tas sedan upp, och att för att en diktatur ska bli långvarig måste den ha 

folkligt stöd. Det finns flera metoder för detta, exempelvis indoktrinering gentemot en fiktiv 

 
48 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 146. 
49 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 148–149. 
50 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 149. 
51 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 149. 
52 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 152–153. 
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motståndare. Ju mindre folkligt stöd en diktatur har desto mer repressiv måste militären och polisen 

vara mot statens invånare. Det görs sedan en uppdelning i tre olika typer av diktaturer, etiketter 

sätts på dem och exempel ges på nuvarande varianter. De exempel som ges är den militärdiktatur 

som infördes genom en statskupp i Thailand 2014, religiösa diktaturer som den i Iran och 

enpartisdiktaturer som det kommunistiska Kina.53 

Vidare ges exempel på vilka rättigheter som inskränks i världens diktaturer. Fokus läggs då på 

politiska ofriheter, till exempel begränsad rösträtt och riggade val, brist på fri opinionsbildning och 

bristande fri- och rättigheter. Som exempel används Putins Ryssland som 2016 hamnade på plats 

146 av 180 i organisationen Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Kina används som exempel 

för att åskådliggöra brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Kina har gjort sig skyldig till 

tvångsförflyttningar av människor för infrastukturprojet utan möjlighet till vare sig kompensation 

eller att få fallet rättsligt prövat. Hårda straff utan egentlig rättegång för deltagande i landets 

opposition, i protester och demonstrationer och inskränkande av internet i landet tas även upp.54 

En lista på 5 vanliga argument för varför demokrati är att föredra framför diktatur presenteras.  

I en diktatur betyder den enskilda människan ingenting. Allt och alla ska underordnas staten. [---] 

Diktaturer tar inte till vara på människors kunskaper och idéer. Eftersom en liten grupp människor 

i en diktatur har mycket att säga till om och andra grupper hålls nere, innebär det ett enormt slöseri 

med mänskliga resurser. 

Korruption är betydligt vanligare i diktaturer än i demokratier. [---] Transparency International 

visar att korruption också är en fråga om liv och död: medicin och sjukvård kommer inte alltid de 

fattiga till del, de som inte har råd att muta vårdpersonal. 

Demokratier för inte krig mot varandra utan försöker hitta fredliga lösningar på konflikter. Den 

fria opinionsbildningen i ett demokratiskt land gör att alla aspekter av konflikten kommer fram 

och redovisas.  

Demokratier förhindrar svältkatastrofer. Nobelpristagaren Amartya Sen har påvisat sambandet 

mellan demokrati och frånvaro av hungersnöd. [---] Folkvalda politiker är helt enkelt mer lyhörda 

för folkviljan och tillåts inte acceptera att folk svälter ihjäl.55 

I en avslutande reflektion om demokrati konstateras att demokratin trots sina fel och brister är den 

bästa, eller åtminstone den minst dåliga, metoden för att styra ett land. Argumentet för att diktaturer 

skapar stabilitet håller helt enkelt inte. Historiska exempel så som Irak och det forna Jugoslavien 

visar på att diktaturer skapar en tillfällig stabilitet men när makten förlorar sitt grepp om nationen 

ökar risken för kaos och våld avsevärt.56 

 
53 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), ss. 155–158. 
54 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), ss. 158–160. 
55 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 161. 
56 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), s. 161. 
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I Kapitlet Människan, makten och samhället redogörs bland annat för kolonialism, nationalism, 

religionens roll i samhället och jämställdhet. Detta presenteras genom den kristna koptiska kvinnan 

Sophia och hennes kamp och upplevelser i samband med arabiska våren i Egypten och störtandet 

av presidenten Hosni Mubarak. I detta kapitel tas även de mänskliga rättigheterna upp. Det går 

dock att uppfatta skillnader i hur de mänskliga rättigheterna presenteras jämfört med i kapitlet 

Demokrati och diktatur. De mänskliga rättigheterna beskrivs inte som en nödvändig del i definitionen 

av demokrati, utan mer som en följd av den. Följande citat är tänkt att visa detta:  

I kampen för en demokratisk samhällsutveckling har kravet på mänskliga rättigheter varit en viktig 

del. När Sophia och hennes familj engagerade sig i kampen för demokrati i Egypten gällde kampen 

också rätten att leva i en rättsstat, rätten till yttrandefrihet och alla de andra rättigheter som ingår i 

begreppet mänskliga rättigheter. Historiskt sett kan man urskilja ett antal stora 

demokratiseringsvågor med efterföljande större respekt för de mänskliga rättigheterna.57 

2.2. Arena 123 – Samhällskunskap för gymnasiet 

Kapitlet som framförallt behandlar demokrati är Demokrati och diktatur vilket inleds med påståenden 

rörande fördelar och nackdelar med de två politiska systemen demokrati och diktatur. De som 

förespråkar diktatur menar att flertalet människor inte duger till att styra ett samhälle och fatta 

beslut som gynnar det, medan de som förespråkar demokrati anser följande: ”Demokratins 

utgångspunkt är istället att ett samhälle där alla medborgare är med och bestämmer är moraliskt 

riktigt och dessutom överlägset när det gäller att lösa samhällsproblem och garantera mänskliga 

rättigheter.”58 Diktaturers nackdelar kan sammanfattas med att i en diktatur är människorna utsatta 

för nyckfulla beslut och medborgarna har inte någon rättighet att kritisera dessa beslut och uttrycka 

sin åsikt.59 

Det första delkapitlet, med titeln Demokrati, inleds med att konstatera att i en perfekt demokrati 

ska alla människor ha lika mycket inflytande. Detta beskrivs som något som aldrig kommer att bli 

en verklighet, men att man ändå alltid måste försöka sträva mot att samhället ska vara så 

demokratisk som möjlig. Så många som möjligt ska delta i den politiska debatten och rösta i 

demokratiska val. För att ett land ska kunna kalla sig en demokrati behöver det uppfylla vissa krav. 

Kraven kan sammanfattas i sex punkter, vilka redovisas i följande citat:  

Allmän, lika och hemlig rösträtt: Med allmän rösträtt menar vi att alla ska få välja bland de 

partier och de politiker som kandiderar till de politiska församlingarna, som riksdag och 

kommunfullmäktige. Lika rösträtt innebär att alla har en röst vardera och inte exempelvis fler 

röster för att man betalar mer i skatt. Rösträtten ska dessutom vara hemlig så att man inte riskerar 

att bestraffas för sitt sätt att rösta.  

 
57 Almgren, Höjelid, Nilsson & Furevik (2017), ss. 91–93. 
58 Karlsson (2014), s. 37.  
59 Karlsson (2014), s. 37. 
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Yttrandefrihet: Utan yttrandefrihet kan aldrig friheten att välja politiker och partier fungera. Det 

vi kallar fri opinionsbildning, dvs. rätten att agitera och bilda opinion för sin syn på hur samhället 

ska se ut skulle uppgöra och därmed också möjligheten för politiska partiet att nå ut med sitt 

budskap. Inte heller skulle det utan yttrandefrihet gå att kritisera den förda politiken. Politikerna 

skulle därmed aldrig få signaler från samhället som talar om hur en viss politik fungerar och 

uppfattas av medborgarna. De politiska besluten skulle då, åtminstone delvis, fattas i blindo. Utan 

yttrandefrihet riskerar därmed all utveckling att avstanna eller gå i oönskad riktning.  

Organisationsfrihet: Människor ska kunna gå samman i partier, fackföreningar och 

organisationer för att påverka samhället. Utan rätten att organisera sig skulle mycket av poängen 

med yttrandefrihet gå förlorad eftersom en ensam individ har svårt att göra sig hörd.  

Majoritetsprincipen: En majoritets åsikter ska väga tyngre än en minoritets. Men samtidigt måste 

minoriteter respekteras och få höras. 

Rättssäkerhet och likhet inför lagen: Vad som är kriminellt ska vara reglerat i en tydlig lag som 

ska tillämpas lika för alla, t.ex. ska man inte kunna köpa sig fri från straff genom att muta 

domstolarna.  

Mänskliga fri- och rättigheter: När mänskliga fri- och rättigheter tillämpas innebär det att 

individen respekteras och skyddas. Detta innebär bland mycket annat att människor inte får 

diskrimineras på grund av t.ex. etnicitet, religion eller handikapp. Men också att staten agerar med 

respekt för människovärdet i allmänhet och t.ex. inte använder tortyr vid utredning om brott eller 

som straff.60 

Vidare konstateras att de flesta stater varken är renodlade demokratier eller diktaturer, utan hamnar 

någonstans däremellan. Endast ett tjugotal stater kan kallas för fullt demokratiska i världen. Dessa 

kan dock inte heller beskrivas som perfekta demokratier och måste hela tiden värna om de 

demokratiska idealen.  

Efter sammanställningen av de demokratiska kriterierna beskrivs något man kallar för de 

demokratiska institutionerna. Exempel som ges på sådant som behövs i en demokrati är 

lagstiftning, polis och fria medier. Ju bättre dessa fungerar desto större är förutsättningarna för att 

demokratin ska utvecklas och fortleva. Författningar och konstitutioner nämns som något av det 

viktigaste av de demokratiska institutionerna. Men det räcker dock inte att det finns en författning 

om den inte följs. Ytterligare en förutsättning för att demokrati skall kunna etableras och fortleva 

som tas upp är demokratisk kultur. En demokratisk kultur innebär att människor i allmänhet förstår 

poängen av att samhällsproblem diskuteras och att majoritetens vilja borde följas. Där en 

demokratisk kultur råder ges människor möjligheten att uttrycka sina åsikter, vilket i sin tur leder 

till att de lättare respekterar majoritetens beslut även om man tycker olika.61 

I nästa delkapitel behandlas diktaturer och dess kännetecken. En diktatur beskrivs som 

demokratins motsats, men att dessa till det yttre också kan påminna om varandra. Det nämns att 

diktaturer ofta hävdar att demokrati skulle vara förödande för landet och människorna om det 

infördes. Diktaturer använder sig av argument som att folket inte är moget, att demokrati inte är 

 
60 Karlsson (2014), s. 38–39. 
61 Karlsson (2014), ss. 39–42. 
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förenligt med landets kultur och att det kan leda till stridigheter. Det behöver inte nödvändigtvis 

vara fel i sak. Övergången från diktatur till demokrati har i många historiska fall faktiskt också lett 

till oroligheter och i värsta fall till inbördeskrig. I ett samhälle som är i övergångsfasen från icke-

demokrati till demokrati måste därför politiken sträva efter att utveckla den demokratiska kulturen 

och bygga upp de demokratiska institutionerna.62 Vidare menar man i Arena att diktaturer saknar 

bra medel att reparera sig när de stöter på problem och att de ofta får bristfälliga signaler från 

medborgarna om hur väl politiken fungerar och beslut kan implementeras. Detta i kontrast till 

demokratier där det hela tiden förs politisk diskussion och där problem kan komma till ytan lättare, 

vilket också leder till att beslut lättare accepteras av medborgarna. Sedan följer en redogörelse av 

diktaturers historiska rötter och det ges exempel på tre diktaturer i dagens värld. De exempel som 

ges är Nigeria, det kommunistiska Kina och den islamistiska teokratin i Iran.63 

När olika typer av statsskick beskrivs, och mer specifikt olika statschefer, nämns det att det i 

Europa finns åtskilliga konstitutionella monarkier. Dessa monarker är i princip maktlösa och är 

kvarlevor från en period då demokratin var något okänt. Att dessa dock har inflytande som 

opinionsbildare och att exempelvis den svenska statschefen har immunitet mot åtal tas upp som 

odemokratiskt. Motargumentet är att enligt majoritetsprincipen, som nämnts tidigare, skulle det 

dock kunna vara demokratiskt, eftersom en majoritet av den svenska befolkningen fortfarande vill 

ha monarki och en monark som statschef.64 

2.3. Zigma – Samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 

Kapitel 18 i Zigma, Om demokrati – från den gamla grekiska till den moderna västerländska, inleds med att 

förklara att demokrati kommer från grekiskans demos (folk) och kratein (styrelse, makt), vilket kan 

översättas till folkstyre. Folkstyre innebär att folket är de som orsakar besluten, det är alltså 

folkviljan som är avgörande.65 Motsatsen till demokrati förklaras vara diktatur, som betyder ungefär 

envälde. Diktatur karakteriseras av att en eller några få utövar makten i samhället, ofta genom våld. 

Stort fokus läggs i Zigma på att beskriva demokratins historia. Demokratin uppstod i det antika 

Aten för 2400 år sedan. Det antika Aten beskrivs som ett, i dagens mått mätt, relativt litet samhälle, 

därför kunde de fria männen samlas på en plats där de demokratiska besluten kunde fattas. 

Demokratin där var dock långt ifrån fullständig. Varken kvinnor eller slavar fick delta i besluten 

som togs. ”Av Atens befolkning var det alltså bara en minoritet som hade rätta att medverka i 

beslutsfattandet. Och den moderna demokratins grundidé är ju att alla (vuxna) människor ska vara 

fria och lika i röstvärde – det är folkflertalets, majoritetens, vilja som ska gälla”.66 

 
62 Karlsson (2014), s. 43. 
63 Karlsson (2014), ss. 45–48. 
64 Karlsson (2014), s. 52. 
65 Bengtsson (2017), s 121. 
66 Bengtsson (2017), s 122. 
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Efter demokratins historia beskrivs demokrati som något som, beroende på sammanhang, kan 

ha en skiftande innebörd. Tre tolkningar av demokrati redogörs för:  

Den allra rimligaste innebörden är förstås att demokrati betraktas som ett politiskt system med 

vissa speciella egenskaper. Man sätter med andra ord demokrati som en etikett på styrelsesättet och 

beslutsformerna, på statsskicket, i vissa likartade länder.  

Eftersom demokrati uppfattas som något positivt bland de flesta av oss, används det som ett 

honnörsord. Makthavarna i de flesta av världens länder vill idag kalla sig ’demokratiska’, oavsett 

det verkliga statsskicket.  

Demokrati kan också användas för att beskriva ett ideal att sträva efter – en perfekt beslutsform, 

som egentligen bara är möjlig i teorin. Det innebär att alla berörda människor alltid deltar i direkta 

beslutande omröstningar (direkt demokrati) i alla frågor. I praktiken går det ju sällan till på det viset. 

Vi förlitar oss i stället på valda representanter (indirekt demokrati) som beslutar åt oss i riksdagen, 

kommunfullmäktige, föreningsstyrelser osv.67 

I anslutning till redogörelsen för de tre olika betydelser av vad demokratin innefattar presenteras 

en faktaruta. I denna, med titel Västerländskt demokratiska länder, tas demokratiska länder upp, vad 

man faktiskt menar med detta och om det går att sätta en sådan stämpel på jorden alla länder. Så 

är inte fallet. ”Vad som ska (och inte ska) känneteckna ett demokratiskt land råder det delade 

meningar om. Det finns inga exakta definitioner, som alla accepterar. Demokrati är med andra ord 

ett relativt begrepp.”68 Istället föreslås att man ska sortera länder efter om deras statsskick uppfyller 

vissa givna krav. Dessa krav behöver uppfyllas om ett land ska ges stämpeln som demokratisk.  

I fortsättningen kommer vi att använda beteckningen ’västerländskt demokratiska’ om länder som 

klarar alla krav i nedanstående lista:  

- tros-, åsikts-, yttrande-, mötes- och pressfrihet  

- allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkrepresentation 

(riksdag)  

- flerpartisystem med frihet att bilda nya partier 

- majoritetsprincip i någon form, vid val och riksdagsomröstningar 

- rättssäkerhet. 

Det betyder inte att alla stater som inte uppfyller dessa krav skulle vara diktaturer. Och det betyder 

inte att alla västerländska demokratier skulle vara likadana. Man kan inte heller dra slutsatsen att 

de västerländska demokratierna skulle vara helt igenom ’goda’ och utan brister.69 

Efter faktarutan, där begreppet västerländsk demokrati etablerats, följer en djupare redogörelse av 

vad som kännetecknar en västerländsk demokrati. Dessa fyra punkter tas upp:  

Det ska vara tillåter för varje individ att tro, tycka, säga och skriva vad hon vill, inte bara i politiska 

frågor. Den västerländska demokratin är med andra ord tolerant och debatten allsidig. Att olika 

 
67 Bengtsson (2017), s 122–123. 
68 Bengtsson (2017), s 123. 
69 Bengtsson (2017), s 123. 
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åsikter får spridas i tidningar, böcker, radio och TV – liksom på allmänna möten – är faktiskt en 

förutsättning för att människor ska inse vilka politiska alternativ det finns att välja mellan.  

Rätten att i allmänna och fria val få utse representanter till beslutande församlingar (riksdag, 

kommunfullmäktige etc) är själva kärnan i den västerländska demokratin. Alla medborgare över en 

viss ålder måste därför ha rösträtt och ingen röst får vara mer värd än den andra. Dessutom måste 

valen vara hemliga, så att var och en kan hålla för sig själv hur hon/han röstat.  

För att det ska vara verklig mening med fria val måste det förstås finnas flera möjligheter att välja 

bland. I den västerländska demokratin är antalet partier alltid minst två. Helst bör de företräda 

väsentligt olika politiska idéer. Och alla som vill ska ha rätt att grunda nya partier.  

Rättssäkerheten innebär bl a att lagarna gäller lika för alla och att ingen ska kunna straffas utan 

rättegång och dom.70 

Sedan följer en redovisning av argument för vad en demokrati ska vara. En ståndpunkt som tas 

upp är att demokrati ska vara mer än enbart en metod att fatta beslut på olika nivåer i samhället, 

det ska också fungera som en livsstil för medborgarna. I resonemang innefattas demokratiskt 

uppträdande - att ta hänsyn till andra människors åsikter, vilket medför att man i demokratiska 

stater måste vara beredd på att kompromissa och samarbeta. I fungerande västerländsk demokrati 

måste det även finnas gränser för vad som går att besluta om, även under demokratiska former. 

Rasism och dödsstraff innefattas och tas upp som exempel.71 

Kapitlet om demokrati och den västerländska demokratin avslutas sedan med att ta upp att det 

fortfarande förekommer en demokratidebatt. Den första av tre punkter handlar om att fler 

människor än förut är oengagerade rörande de politiska partierna. Det breder ut sig ett 

politikerförakt, vad detta beror på är oklart. I den andra punkten ställs frågan hur en demokratisk 

stat ska förhålla sig till människor som agerar utanför demokratiskt fattade beslut för att driva en 

politisk fråga. Exemplet som används är hur en demokrati ska agera mot vapenvägrare som 

saboterar tillverkning av militär utrustning. Den tredje punkten handlar om hur den västerländska 

demokratin på många håll står i kollisionskurs med islam. Här tas fallet med att flera danska och 

svenska tidningar publicerat avbilder på profeten Muhammed. Detta är enligt den muslimska tron 

oacceptabelt.72 Denna debatt sammanfattas med följande citat: ”Men hur ska den västerländska 

demokratin hantera en sådan kulturkollision? Vika sig för de muslimska kraven och införa undantag 

i yttrandefriheten? Eller?”73 

Kapitel 19, Om statsorganen i den västerländska demokratin, inleds med en återkoppling från 

föregående kapitel om att demokrati kan betyda olika saker, och att det är svårt att vara tvärsäker 

på vilka länder som är demokratiska och icke-demokratiska. Detta är anledningen till att man väljer 

att kalla de demokratiska länderna i Västeuropa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Japan 

 
70 Bengtsson (2017), s 124. 
71 Bengtsson (2017), s 124. 
72 Bengtsson (2017), s 126. 
73 Bengtsson (2017), s 126. 
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för västerländska demokratier. Det konstateras visserligen att dessa har vitt skilda statsskick, men 

att de uppfyller vissa gemensamma krav och att de kännetecknas av politisk pluralism.74 

Västerländska demokratier har etablerats i många tidigare kommunistiska östeuropeiska stater efter 

Sovjetunionens fall. Dessa stater kallade sig visserligen för demokratiska, eller folkdemokratiska, 

med den politiska mångfalden saknades. Detta på grund av att i den marxist-leninistiska ideologin 

anses den viktigaste förutsättningen för demokrati vara statens innehav av produktionsmedlen. 

Men eftersom kommunistpartier var det enda tillåtna borde dessa stater ändå betecknas som 

enpartidiktaturer. Det tas även upp hur demokratin spridits till de forna kolonierna i framförallt 

Afrika. Eftersom dessa stater blivit självständiga från europeiskt herravälde, och många efter 

väpnad konflikt, menar man att det är begripligt att de är tveksamma till att anamma samma 

statsskick - den västerländska demokratin. ”Av dagens afrikanska stater måste flera beskrivas som 

militärdiktaturer. Men i vissa länder har det gjorts försök att skapa egna varianter av demokrati.”75 I 

dessa beskrivs dock det politiska livet som diktatoriskt präglat. ”Det går naturligtvis inte att sätta 

några säkra betyg på hur dessa system fungerat. Men klart är att oppositionella fortfarande utsätts 

för svår förföljelse.”76 

  

 
74 Bengtsson (2017), s 127. 
75 Bengtsson (2017), s 128. 
76 Bengtsson (2017), s 128. 
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3. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

Den svenska staten har givit skolväsendet i uppgift att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på och att ge eleverna möjligheter att utveckla sina kunskaper om demokrati. Det finns olika 

uppfattningar om vad man ska inkludera i definitionen av begreppet demokrati. Med tanke på 

denna oenighet, skolans uppdrag och läroböckers stora betydelse för hur undervisningen bedrivs, 

formulerades följande syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken demokratisyn som 

förmedlas i läromedel för gymnasieskolan. De frågor som ställdes var: Vilken definition av 

begreppet demokrati används i läroböckerna? Vilka argument för demokrati presenteras i 

läroböckerna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan läroböckerna vad gäller definitionen 

av demokrati och argumenten för demokrati?   

3.1. Demokratidefinition  

Tidigare i denna uppsats har den teoretiska diskursen om vad man kan eller ens borde lägga in för 

betydelse i definitionen av begreppet demokrati redogjorts för. Statsvetaren Herbert Tingsten 

förespråkade att en definition ska vara ren och avskalad från ytterligare värdeord. Detta håller 

statsvetaren Mats Lundström med om och påpekar att det skett en värdemässig inflation i 

demokratibegreppet. De menar att problematiken som uppstår i och med den utvidgade 

demokratidefinitionen är att det förhindrar rationella samtal om demokrati och dess förtjänster, 

vilket i sin tur även kan leda till ett demokratiunderskott och att folk tappar tro på demokrati som 

procedur. Utöver att vara en beslutsprocedur måste även en demokrati innefatta de politiska 

friheterna, vilka inkluderar allmän rösträtt, majoritetsprincipen, debattfrihet, frihet att bilda 

politiska organisationer, församlingsfrihet och tryckfrihet. De olika läroböckernas definition av 

demokrati kommer att redogöras för och hur de förhåller sig till den definition som Tingsten med 

flera förespråkar. 

De tre läroböckerna har i stort sett liknande definitioner av demokrati vad gäller vilka aspekter 

som räknas in och vad ett land behöver uppfylla för krav för att kunna kallas för en demokrati. 

Den bok som avviker från de andra två är framförallt Zigma och beskrivningen av, vad man kallar 

den västerländska demokratin. Alla böckerna gör en tidig ansats i demokratikapitlen att definiera 

vad en demokratisk stat behöver uppfylla för att kalla sig demokratisk. Detta sker i samtliga fall 

genom en lista på krav, vilka är lite olika utformade. De har alla med de grundläggande politiska 

fri- och rättigheterna, som såväl Tingsten och andra statsvetare som Robert Dahl tillskriver en 

demokratisk process, allmän och lika rösträtt, majoritetsprincipen och olika beskrivningar av fri 

opinionsbildning och yttrandefrihet. Några skillnader förekommer dock. Exempelvis är Arena den 

enda av de tre läroböckerna där det inte tas upp som krav att det ska finnas regelbundna val och 
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mer än ett parti att rösta på. Utöver skillnaden i listorna så har såväl Reflex som Zigma diskussioner 

om värdet av pluralism senare i den löpande texten, vilket inte Arena har.  

Reflex och Zigma, till skillnad från Arena, lyfter även fram att den definition av demokrati som 

används i läroböckerna ska ses som en metod för att fatta beslut. Reflex går så långt som att 

argumentera för att med denna definition blir demokrati en sorts överideologi som alla 

medborgare, oavsett politisk hemvist, kan ställa sig bakom. Detta resonemang stämmer väl överens 

med Tingstens tanke om att demokrati inte säger något om politikens innehåll, vilket lämnas över 

till de olika politiska ideologierna, utan ska ses som en metod för beslutsfattande. Det ska dock 

påpekas att det i Zigma sägs att en demokrati ska vara något mer än bara en metod för att fatta 

beslut, det ska också vara en livsstil för medborgarna, vilket förklaras som benägenheten att ta 

hänsyn till andra människors åsikter och kompromissvilja. Detta kan motsvara vad man i Arena 

kallar för demokratisk kultur. Det kan tolkas som att det är den här kulturen, eller livsstilen, och 

respekten för grundläggande demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på, som utgör 

fostransuppdraget som skolan har. 

Det går även att konstatera att de definitioner som används i läroböckerna innehåller värdeord 

utöver de demokratiska fri- och rättigheterna, vilket kan tolkas som den urholkning av 

demokratibegreppet som Lundström varnar för. Det första exemplet på detta är att alla tre 

läroböckerna menar att rättssäkerhet är essentiellt för demokrati. Inkluderingen av rättssäkerhet i 

demokratidefinitionen, ansåg både Robert Dahl och Norbert Bobbio, stod i motsättning till 

folkstyre, på ett begreppsligt plan. Visserligen anser de att det inom den demokratiska processen är 

fullt möjligt att implementera rättssäkerhet men att det inte kan eller borde ses som en av de 

demokratiska fri- och rättigheterna och demokratins byggstenar som antyds i läroböckerna.  

Det andra exemplet är inkluderingen av de mänskliga fri- och rättigheterna. Arena tar upp i sin 

kravlista att ett samhälle måste ta hänsyn till detta för att kunna kallas en demokrati. I den 

demokratidefinition som används inkluderas de mänskliga rättigheterna och att människor inte får 

diskrimineras på grund av exempelvis etnicitet, religion eller handikapp och att staten måste agera 

med respekt för människovärdet i allmänhet. I Reflex finns visserligen inte just de mänskliga fri- 

och rättigheterna med i kravlistan utan istället ägnas en längre del av kapitlet åt just de mänskliga 

rättigheterna. Detta inleds med konstaterandet att en demokrati måste leva upp till och skydda de 

mänskliga fri- och rättigheterna, annars skulle det finnas en överhängande risk för majoritetens 

tyranni, som Alexis de Tocqueville utryckte det, och att majoriteten kör över minoriteten om man 

bara skulle nöja sig med de sex punkter som tas upp i demokratins regelbok. I Zigma menar man, 

på liknande grunder, att i fungerande västerländsk demokrati måste det finnas gränser för vad som 

går att besluta om, även under demokratiska former. Rasism och dödsstraff innefattas och tas upp 

som exempel. Lundström skulle istället för ett krav se detta som en inskränkning i demokratin. 

Dessa rättigheter kan visserligen anses vara eftersträvansvärda, och centrala för det samhälle vi vill 
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leva i, men bör inte inkluderas i en demokratidefinition. En intressant skillnad mellan böckerna är 

att i Zigma tas inte de mänskliga fri- och rättigheterna upp i kapitlet om demokrati över huvud taget.  

Zigma utmärker sig även genom att istället för att tala om demokratiska stater tala om 

västerländska demokratier. Listan med krav avser egentligen inte demokrati per se utan specifikt 

vad de kallar för västerländska demokratier. De gör alltså skillnad på begreppet demokrati och en 

västerländsk variant. Valet att använda sig av denna benämning görs mot bakgrunden av att det i 

världen finns olika tolkningar av demokrati, och att dess betydelse kan variera beroende på 

sammanhang. Det är på grund av demokratibegreppets flytande betydelse som begreppet 

västerländska demokratier används för att beskriva de politiska system som används i Västeuropa, 

Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Japan, vilka uppfyller de krav som ställts tidigare och 

där pluralism råder. I kontrast till dessa västerländska demokratier finns det flera stater i Afrika där 

försök att etablera, vad man i Zigma kallar för, egna varianter av demokrati. Här hävdas alltså att 

demokrati är ett relativt begrepp. Man menar vidare att det är svårt att sätta betyg på hur väl 

systemen i dessa länder fungerar, samtidigt slås fast att oppositionen utsätts för svår förföljelse. 

Utifrån tidigare redovisade statsvetares synsätt gällande demokrati, måste ett sådant tillstånd, per 

definition, tolkas som odemokratiskt. Detta illustrerar svårigheten med att diskutera demokrati om 

man inte har gemensam referensram för definitionen av demokrati, vilket är ett av Lundströms 

huvudargument. Intressant är att i samband med detta beskrivs i Zigma de forna kommunistiska 

öststaterna kategoriskt som enpartidiktaturer, detta på grund av den politiska mångfalden saknades. 

Staterna kallade sig själva demokratiska för att den marxist-leninistiska ideologin menade att det 

viktigaste för demokrati var statens innehav av produktionsmedlen. I detta fall är Zigma mer 

konsekvent i resonemanget än när man relativiserar demokratibegreppet för afrikanska stater som 

har sin egen form av demokrati. Att göra denna typ av uppdelning mellan västerländska 

demokratier, som utöver de politiska fri- och rättigheterna även tillskrivs andra aspekter, och 

demokratier där dessa inte uppfylls kan, enligt Lundström, leda både till en värdemässig inflation 

av begreppet demokrati och lämna fältet öppet för icke-demokratiska statsskick att använda epitetet 

demokrati. 

3.2. Argument för demokrati  

För att besvara uppsatsens andra delfråga kommer de argument som framförs i läroböckerna att 

sorteras efter Charles Baitz tre argumentskategorier. Dessa är: procedurargument, 

konsekvensargument och det demokratiskt förankrade konsekvensargument.  

I Reflex presenterar olika argument om varför demokrati är önskvärt. De har bland annat en lista 

med argument för demokrati och mot diktatur. I den ges 5 argument varför demokrati är att föredra 

framför diktatur och alla dessa kan kategoriseras som konsekvensargument, alltså att den 

demokratiska proceduren leder till bästa möjliga utfall jämfört med, i detta fall, diktatur. 
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Demokratier leder till ett friare samhälle, effektivare statsapparat, minskat korruption, mer fred och 

färre svältkatastrofer. Det sista argumentet kan även tolkas som ett argument för folkviljans 

förverkligande, alltså det demokratiskt förankrade konsekvensargumentet. Att den demokratiska 

procedurens kvalitéer som jämlik och rättvis, och därför eftersträvansvärd, tas inte upp.  

Utöver denna lista med konkreta argument för demokrati går det även att utläsa ytterligare 

argument i Reflex varför demokrati skulle vara att föredra. Exempelvis så presenteras argument för 

demokrati implicit när diktaturer, och dess kännetecken, beskrivs. I diktaturer inskränks rättigheter, 

som politiska friheter, fri opinionsbildning och mänskliga fri- och rättigheter, vilka det genom 

sammanhanget går att tolka som eftersträvansvärda. I kapitlet om kampen för demokrati, beskrivs 

krav på mänskliga rättigheter som en viktig del av denna process. Demokrati har historiskt lett till 

större respekt för de mänskliga rättigheterna. De mänskliga fri- och rättigheterna kan därför ses 

som ett argument för demokrati. Dessa ovan beskrivna argument för demokrati kan alla 

kategoriseras som konsekvensargument. 

Till skillnad från Reflex har varken Arena eller Zigma en specifik lista med argument för demokrati 

framför diktatur, det diskuteras däremot i den löpande texten. I Arena menar man att demokrati är 

moraliskt riktigt då alla medborgare får vara med och bestämma, och detta kan kategoriseras som 

ett procedurargument. Det är helt enkelt den mest rättvisa och jämlika proceduren för att fatta 

beslut. Vidare beskrivs även demokrati som den bästa metoden för att lösa problem i samhället 

och att garantera de mänskliga rättigheterna, vilket är ett konsekvensargument. Man kan även utläsa 

vissa argument för demokrati genom att studera de nackdelar som diktaturer sägs föra med sig. Att 

människor utsätts för nyckfulla beslut och att man inte kan kritisera eller uttrycka sin åsikt gällande 

beslut som fattas kan ses som konsekvensargument. Vidare så går det att utläsa argument för 

demokrati när diktaturer avhandlas mer ingående. Diktaturer beskrivs som att de saknar medel att 

lösa problem när den väl stöter på sådana, detta eftersom en diktatur ofta får bristfälliga signaler 

från sina medborgare om hur väl politiken fungerar. Detta ställs i kontrast till demokrati där hela 

tiden politisk diskussion råder vilket i sin tur gör det lättare för staten att upptäcka problem och 

försöka ställa dem tillrätta. Denna genomgång kan tolkas som ett procedurargument, att demokrati 

är att föredra för att proceduren är den bästa för politiskt beslutsfattande, men även som ett 

konsekvensargument. 

I Zigma som det går att hitta ett argument för demokrati som kan kategoriseras som ett 

demokratiskt förankrat konsekvensargument, alltså ett argument för folkviljans genomförande. 

Den moderna demokratins grundidé beskrivs som att ”alla (vuxna) människor ska vara fria och lika 

i röstvärde – det är folkflertalets, majoritetens, vilja som ska gälla”. Utöver att det kan tolkas som en 

definition av demokrati så kan det också ses som ett argument för demokrati. Den första delen av 

citatet påvisar fördelar med den demokratiska proceduren, att alla ska vara med på lika villkor. 

Medan den andra delen av citatet går att tolka som att folkviljan genomförs om demokrati får råda, 
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det vill säga det demokratiskt förankrade konsekvensargumentet. Förutom i denna inledning 

diskuteras inte argument för demokrati i Zigma.  

3.3. Sammanfattande diskussion 

Den demokratisyn som förmedlas i de tre läroböckerna vad gäller definition av demokrati 

överensstämmer i stort med det tankegods och teoretiserande som Herbert Tingsten med flera 

formulerat, men med undantagen att rättsstat och skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna 

inkluderas i demokratidefinitionen i alla böckerna. Över lag förmedlas en någorlunda liknande 

definition av demokrati, men på några punkter skiljer de sig åt. Exempelvis inkluderar inte Arena 

regelbundna val och pluralism i sin definition. Zigma utmärker sig dock mest genom att fokusera 

på begreppet västerländska demokratier istället för att tala om demokrati över lag. Det går även att 

konstatera att i Zigma debatteras hur demokrati ska förstås, och hur olika definitioner kan ställas 

mot varandra, mer än vad som görs i de andra böckerna. 

Vissa skillnader böckerna emellan går även att utläsa i hur och vilka argument för demokrati 

som förmedlas. Reflex är bok där det mest frekvent och explicit argumenteras för demokrati, men 

förutom ett folkviljeargument sker det endast genom det som Charles Beitz kallar 

konsekvensargument. Även i Arena används konsekvensargument för att förespråka demokrati, 

och i båda böckerna beskrivs exempelvis de mänskliga fri- och rättigheterna som en 

eftersträvansvärd konsekvens av demokrati. Förutom konsekvensargument går det att finna 

procedurargument i Arena, demokrati är med andra ord önskvärt för att det är den mest rättvisa 

och jämlika proceduren för att fatta beslut. Zigma skiljer sig från de andra böckerna genom att det 

inte går att utläsa några konkreta konsekvensargument för demokrati. Däremot används 

procedurargument för demokrati men även ett argument som kan kategoriseras som det förankrade 

konsekvensargumentet, alltså att folkviljan genomförs. 

De skillnader som finns i böckerna kan utgöra principiella problem när inte en gemensam 

demokratisyn förmedlas till alla elever i det svenska skolsystemet, vilket kan förhindra rationella 

samtal om demokrati och dess förtjänster. Det tydligaste exemplet är uppdelningen mellan 

västerländska demokratier och andra typer av demokratier, som görs i Zigma och att denna 

åtskillnad ej görs i de andra två böckerna. Diskussionen om illiberala demokratier, och utvecklingen 

som sker i bland annat dagens Ungern, kan förstås olika av olika elever beroende vilket läromedel 

de har fått i sin hand under gymnasietiden.  
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