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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sex läroböcker avsedda för samhällskunskap A 

i gymnasieskolan framställer demokrati, där tre av dem är avsedda för yrkesprogram och tre 

av dem för studieinriktade program. Syftet är vidare att göra en komparativ analys mellan de 

olika programinriktningarnas läroböcker. Då studien fokuserar på demokrati har en 

demokratiteoretisk utgångspunkt valts med fokus på de tre modellerna; valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Lärobokens främsta syfte är att förmedla kunskap 

och är i uppsatsen att betrakta som en brukstext med ett praktiskt och ett teoretiskt syfte. 

Följaktligen har en kvalitativ kunskapskritisk textanalys valts som metod då den är motiverad 

för att undersöka vilka kunskaper en text kan ge. Då all form av läsning kräver någon form av 

tolkning har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

Av den kunskapskritiska analysen framgår att läroböckerna ger störst utrymme åt att beskriva 

olika valdemokratiska aspekter, där främst den representativa demokratin skildras. Studien 

visar att samtliga böcker behandlar hur demokrati innefattar vissa värderingar, men vad dessa 

värderingar är skiljer sig mellan de olika läroböckerna. Vad beträffar de arbetsuppgifter som 

har anknytning till demokratiavsnitten i läroböckerna blir deltagardemokratin och 

samtalsdemokratin i större utsträckning synliggjorda i jämförelse med huvudtexten i fem av 

de granskade böckerna, dock skulle böckerna överlag kunnat ge större utrymme åt dessa två 

modeller. Den komparativa analysen visar att inga större skillnader råder mellan de olika 

programinriktningarnas böcker, utan skillnader finns snarare mellan respektive läroboksserie.  
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1. Inledning 

Ett av gymnasieskolans viktigaste uppdrag är att utbilda och fostra demokratiska medborgare. 

Inte minst går detta att se i de nationella styrdokument som reglerar skolan, där de 

demokratiska värdena har en framträdande position. Redan i inledningen av Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna (Lpf 94) blir läsaren informerad om den betydelsefulla roll 

demokrati har i skolan:  

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde…(Lpf 94, s 3).   
 

Av läroplanen framgår att skolan inte bara ska undervisa om demokrati, utan undervisningen 

skall även vara organiserad så att demokratiska arbetsformer nyttjas, där eleverna utvecklar 

förmågan och viljan för att aktivt kunna deltaga i samhället (Lpf 94). Enligt Per Gerrevall 

(2003) i Bedömning av demokratisk kompetens har begreppet demokratisk kompetens blivit 

den sammanfattande termen över vad de nationella styrdokumenten menar med detta 

demokratiska kunnande. Trots att skolan inte bara ska undervisa om demokrati har studier 

visat att när elevernas demokratiska kunnande har bedömts är det just kunskap om samhällets 

demokratiska processer som har värderats och inte i vilken utsträckning eleverna lyckas 

handla demokratiskt kompetent (Gerrevall 2003). En bakomliggande orsak till detta kan vara 

att det inte finns någon entydig uppfattning över vad demokratisk kompetens innebär. 

Gerrevall (2003) menar att det finns olika demokratiuppfattningar, dels finns en funktionell 

demokratisyn vilket representeras av den valdemokratiska teorin och dels finns en normativ 

demokratisyn vilket representeras av den deltagardemokratiska och deliberativ demokratiska 

teorin.  Det är då den funktionella demokratisynen som tycks brukas i skolan, trots att 

läroplanerna går att tolka som att de främjar den normativa demokratisynen (Gerrevall 2003). 

 

Mot bakgrund av detta har vårt intresse i denna studie fallit på att undersöka hur läroböcker i 

samhällskunskap för gymnasieskolan väljer att framställa demokrati. Att läroboken blir 

föremål för studien beror på att trots att den inte styr undervisningen i lika stor utsträckning 

som tidigare, alltjämt har en central plats i klassrummet (Juhlin Svensson & Selander 1995, 

Skolverket 2006). Att vi valt ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan beror dels på att vi 

båda utbildar oss till samhällskunskapslärare med inriktning mot gymnasiet, men också på 

grund av den ställning samhällskunskap har som ämne vad beträffar att förvalta skolans 
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demokratiuppdrag. Då vi under våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar blev 

uppmärksammade på att olika läroböcker används på yrkesprogrammen respektive de 

studieinriktade programmen avser vi i studien att även göra en komparativ analys av de båda 

inriktningarnas läroböcker.   

 

Den nya gymnasiereformen kommer att medföra skilda samhällskunskapskurser mellan de 

som läser yrkesprogram och de som läser högskoleförberedande program (Skolverket 2011). 

Trots att samhällskunskap kommer tillhöra de gymnasiegemensamma ämnena kommer 

kurserna inom de respektive programmen att vara utformade annorlunda. I yrkesprogrammen 

kommer endast en kurs som omfattar 50 poäng vara obligatorisk, medan de 

högskoleförberedande programmen kommer läsa kurser som omfattar minst 100 poäng 

(Skolverket 2011). Både kursernas omfattning och innehåll kommer att skilja sig åt mellan 

programmen. En tanke som då kan väckas är om eleverna som läser yrkesprogram blir att 

betrakta som andra klassens medborgare, som inte får förbereda sig för det kommande 

samhällslivet i samma utsträckning. Som vi nämnde tidigare används redan idag skilda 

läroböcker mellan de olika programtyperna och Christina Odenstad (2010) visar i sin 

avhandling Prov och bedömning i samhällskunskap att utformningen av prov skiljer sig 

mellan de två programtyperna redan idag. I de prov som utformades för yrkesprogrammen 

fokuserades i huvudsak faktafrågor med ett mer vardagligt innehåll, vilket inte var fallet på de 

studieinriktade programmen, där frågorna var fler och mer av förståelsekaraktär med en mer 

teoretisk ansats. Genom den nya gymnasiereformen tolkar vi det som att även detta kommer 

kvarstå i framtiden, och eventuellt förstärkas ytterligare. Med bakgrund av detta är det av 

intresse att också undersöka vad som skiljer läroböcker åt som idag används på studie- 

respektive yrkesprogrammen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är tvådelat, där det ena syftet är att undersöka hur demokrati 

framställs i läroböcker för samhällskunskap A i gymnasieskolan. Det andra syftet är att göra 

en komparativ analys mellan de läroböcker som används på yrkesprogrammen och de som 

används i de studieinriktade programmen. För att uppnå detta syfte har vi formulerat följande 

frågeställningar: 
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 Hur framställs demokrati i de studerade läroböckerna?  

 

 Hur är arbetsuppgifterna utformade som har anknytning till demokratiavsnittet? 

 

 Skiljer sig framställningen av demokrati mellan böcker som används på yrkesprogram 

och de som används på studieinriktade program? Om skillnad finns i framställning av 

demokrati, hur skiljer sig den då?   

2. Bakgrund 

Nedan kommer vi att presentera den bakgrund som ligger till grund för denna studie och som 

vi anknyter till. En kort genomgång ges över hur en lärobok kan definieras och vilken 

betydelse den har haft i skolan, samt hur den kan definieras som en ramfaktor. I bakgrunden 

används både begreppet lärobok och läromedel. I vår studie avser vi med begreppet läromedel 

alla redskap som används i undervisningen, såsom exempelvis kartor och stenciler. Med 

begreppet lärobok avser vi böcker som är producerade med syftet att förmedla kunskap och 

information i en specifik ämneskurs och som används av samtliga elever i en klass. Då 

lärobokens ändamål är att förmedla kunskap avslutar vi bakgrunden med en kort genomgång 

över kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet för att bättre utröna vad 

kunskap är.   

 

2.1 Vad är en lärobok? 

Staffan Selander (1988) skriver i Lärobokskunskap att läroböcker tillsammans med läseböcker 

och övningsböcker är vad som kan definieras som pedagogiska texter. Grundtanken med 

dessa texter är att de ska återskapa eller reproducera förekommande kunskap och inte skapa 

ny. Vid framställandet av dessa texter måste således ett val och avgränsning av stoff göras 

(Selander 1988). Vidare måste texten struktureras enligt vissa pedagogiska krav så att den blir 

anpassad efter utbildningsnivå och kan prövas och kontrolleras av läraren på ett 

förhållandevis enkelt sätt. Selander (1988) menar också att i texten skall kunskap och moral 

vara sammanvävt enligt samhällets normer så att den kan delas av många, även om det inte är 

uppenbart i texten, utan ligger i det fördolda. Vad som karaktäriserar de pedagogiska texterna 

är att de är skrivna för en bestämd institutionaliserad användning såsom klass, lektioner och 

stadier (Selander 1988). Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) skriver i Nya redskap för 

lärande att läroboken är den vanligast förekommande pedagogiska texten i skolan och har en 

tradition av att användas som redskap i undervisningen i över 100 år, där den ofta har fungerat 
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som en förbindelselänk mellan lärare, elever och den kunskap som skall förmedlas. I Agneta 

Bronäs (2000) avhandling Demokratins ansikte framgår det att Läroboken kan uppfattas som 

en genre vars uppgift är att föra över de normer och värderingar som har sin grund i 

samhället. Hur en lärobok är utformad är knutet till den kultur den är bunden till, vilket 

innebär att den är föränderlig och påverkas av samhällets förhållanden. Läroboken är det 

verktyg som i många fall styr undervisningen, presenterar ämnen och strukturerar det vetbara 

(Selander 1988). Skolverket (2005) har i rapporten Samhällsorienterande ämnen kommit fram 

till att läroboken inte styr undervisningen i lika stor utsträckning som tidigare. I stället är det 

lärarens egna idéer och intressen som är den dominerande styrfaktorn, dock svarar 32 % av de 

tillfrågade grundskolelärarna i rapporten att läroboken i ganska stor utsträckning påverkar och 

styr undervisningen. 

 

2.2 Lärobokens roll i skolan 

Enligt Boel Englund (2006) i Den statliga styrningen av läromedel har läroböcker i skolan 

historiskt varit av stor betydelse då staten genom dem har styrt skolans verksamhet. Sedan 

1800-talets mitt har statliga kommissioner granskat och bedömt innehållet i läroböckerna. De 

böcker som inte blivit godkända fick inte användas i undervisningen i den svenska skolan. 

Detta granskningssystem har successivt avtagit för att helt upphöra i början av 1990- talet. 

Skolöverstyrelsen hade det heltäckande ansvaret för granskningen av läromedlens kvalité 

fram till år 1974, då i stället läromedelsproducenterna fick ansvaret för den pedagogiska 

kvalitén och Skolöverstyrelsen fick ansvar att endast granska objektiviteten i läromedlen. 

Granskningen av objektiviteten blev av yttersta vikt för läromedlen inom de 

samhällsorienterande ämnena. Skolöverstyrelsen hade till uppdrag att granska så att 

läromedlen var sakliga och allsidiga, samt att de uppfyllde läroplanens mål och riktlinjer.  

Ansvaret att granska objektiviteten övergick till Statens institut för läromedelsinformation 

1983 i och med en skoladministrationsreform 1982. Objektivitetsgranskningen av läromedlen 

upphörde helt år 1991, då det inte ansågs finnas något behov av detta. Vid dags datum sker 

ingen granskning av läromedlen i skolan, annat än vid gåvoläromedel i grundskolan. I texten 

Etnisk tillhörighet framhåller Harald Runblom (2006) hur den uteblivna granskningen och 

utformningen av skolans styrdokument gjort att läroboksförfattarna fått ett stort svängrum i 

val av stoff och perspektiv.  
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I rapporten I enlighet med skolans värdegrund från Skolverket (2006) framgår det att 

användningen av läroböcker i skolan idag varierar från lärare till lärare. En del lärare 

använder läroboken som den huvudsakliga kunskapskällan, medan andra endast använder den 

som komplement. Det framkommer i Skolverkets (2006) rapport att användningen av 

läroböcker varierar beroende på ämne. I ämnet bild används läroböcker sällan, medan de i 

ämnet samhällskunskap är vanligt förekommande. Rapporten visar även att många lärare 

förlitar sig på läroböckerna för att säkerställa att undervisningen följer aktuella läroplaner och 

kursplaner. Dock påvisar rapporten att vid en granskning av läroböcker som används idag, så 

uppfyllde inte alla böcker läroplanens värdegrund eller kursplanernas innehåll.  

 

2.2.1 Läroboken som ramfaktor 

I avhandling Staten och läromedlen menar Anna Johnsson Harries (2009) att för att förstå 

skolan som institution, måste uppmärksamhet läggas på den ständiga kampen om skolan och 

dess innehåll. Det vill säga kampen om vad kunskap är och vad som kan vara värt att veta. 

Johnsson Harrie (2009) refererar till Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren som menar att 

utbildningens innehåll påverkas av två reproduktionsprocesser, samtida reproduktion och 

historisk reproduktion. Med samtida reproduktion menas skildringar av de kunskaper och 

färdigheter som anses viktiga för att leva i det nutida samhället. Den historiska 

reproduktionen karaktäriseras av skolans egen historia och tradition, samt dess 

läroplanshistoria.  Johnsson Harries (2009) menar att det gamla skolsystemet alltid får ett 

inflytande över det nya då traditionen är så stark gällande skolans syfte, mål och innehåll. I 

samma avhandling framkommer det att dessa två perspektiv i vissa fall kan motverka 

varandra vilket även avspeglas i politiska debatter gällande planering och beslut om skolans 

innehåll. Ett föremål som blir utsatt för just denna innehållskamp är enligt Johnsson Harrie 

(2009) läroboken i skolan, då det vid framställandet av dessa måste tas beslut om vilket 

innehåll som skall förmedlas och vilket stoff som skall prioriteras.  

 

Läroboken kan i mångt och mycket uppfattas som läroplanen i konkret form och är enligt 

Juhlin Svensson & Selander (1995) att uppfatta som en ramfaktor. Ramfaktorteorin klarlägger 

de faktorer som påverkar och sätter gränser för vad som är möjligt med undervisningen 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999).  
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Tre typer av ramfaktorer kan urskiljas; konstitutionella ramar – skollagar och 

skolförordningar etc, organisatoriska ramar – klasstorlek, fördelning av tid, 

elevsammansättning etc och fysiska ramar – byggnader, bibliotek, olika slags utrustning, 

läromedel m.m. Dessa ramar anger vilka personella och materiella resurser som utbildningen 

har till sitt förfogande, men det finns även ramar av mer informell karaktär, såsom tradition, 

förväntningar och värderingar som förekommer i och utanför skolan. (Vernersson 1999)  

 

Enligt Johnsson Harrie (2009) menar Selander att läroboken är att betrakta som läroplanens 

konkreta form och att de allt vagare kursplanerna kan leda till att läroboken som ramfaktor 

blir alltmer påtaglig. Dock som tidigare nämnts menar Skolverket (2005) att lärobokens 

påverkan tycks minska. 

 

2.3 Kunskapsformer 

Trots att vi inte har ett läroplansteoretiskt angreppssätt ser vi det som väsentligt att redogöra 

för de fyra kunskapsformerna som går att urskilja i läroplanen för det frivilliga skolväsendet, 

då lärobokens syfte är att förmedla kunskap. Vernersson (1999) har sammanfattat dessa 

kunskapsformer enligt följande: 

 

Fakta, dvs. kunskap som mätbar (kvantitativ) information – utan åtskillnad mellan ytlig och 

djup kunskap. Fakta är förståelsens byggstenar. 

Förståelse, kunskap som meningsskapande. Samma fenomen kan förstås på kvalitativt 

olika sätt och kan ha anknytning till och utryckas med hjälp av olika begrepp, modeller och 

teorier. 

Färdigheter är kunskap som utförande, dvs. att kunna göra något. Färdigheter i 

samhällskunskap kan exempelvis vara att formulera problem, sammanställa fakta, 

analysera, argumentera och dra slutsatser. 

Förtrogenhet är kunskap som omdöme, dvs. att kunna tillämpa principer och regler på olika 

sätt beroende på det unika i situationen. (Vernersson 1999, s 144) 

 

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) beskriver i Samhällsorienterande ämnen att de olika 

kunskapsformerna inte är att uppfatta som hierarkiska, dvs. att en kunskapsform är viktigare 

än en annan, då samtliga kunskapsformer ska existera i olika nivåer. Med andra ord ska en 

elev erfordra alla kunskapsformer oavsett vilken nivå denne är på. ”Elevernas kunskaper är 

aldrig starkare än den svagaste länken. Det betyder att saknas fakta, förståelse eller färdighet, 

då saknas styrkan i kunskapen”(Myndigheten för skolutveckling 2008, s 65). 
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3. Vetenskaplig förankring 

I vår studie har vi valt att ta en demokratiteoretisk utgångspunkt där främst de tre 

demokratiteorierna valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati används, men även 

Robert A Dahls (2002) definition från Demokratin och dess antagonister över en demokratisk 

process. Anledningen till att vi valt att använda oss av Dahls (2002) definition har sin grund i 

att under vår utbildning har vi fått kännedom om det inflytande den haft på 

demokratidebatten. 

 

3.1 Demokratiteoretisk utgångspunkt 

Vad som menas med demokrati och vilka värderingar som innefattas i demokrati begreppet 

råder det ingen enhetlighet om. Bronäs (2000) menar att forskare enbart är ense om att 

demokratins ursprungliga betydelse är folkstyre, men vad detta folkstyre innebär finns dock 

ingen enighet om. Vidare menar hon att definiera demokrati är på samma gång att göra ett 

politisktställningstagande vilket kan vara en orsak till att demokratibegreppet framställs 

ytterst vagt i läroböcker. I en studie som denna, med en demokratiteoretisk utgångspunkt 

uppfattar vi det som motiverat att till viss del utgå från Dahls (2002) fem kriterier för att en 

demokratisk process skall vara legitim. För att den demokratiska processen skall vara giltig 

krävs effektivt deltagande vilket innebär att alla medborgare skall få lika möjlighet till att 

delta och uttrycka sig fram till dess att beslut har tagits. Det andra kriteriet är lika rösträtt vid 

det slutliga avgörandet. Varje medborgare måste garanteras att hans eller hennes röst är lika 

mycket värd vid det slutliga beslutet. Alla medborgare måste också ha samma möjlighet till 

upplyst förståelse, det vill säga att alla medborgare måste ha lika möjligheter att upptäcka och 

bekräfta vilka val som bäst tjänar deras intressen. Det fjärde kriteriet är kontroll över 

dagordningen, vilket menas att demos måste ha möjlighet och rättighet att bestämma hur och 

vilka politiska frågor som tas upp till överläggandet. Det sista kriteriet är ett inkluderande 

demos (folket), alla vuxna medborgare som blir berörda av besluten skall vara delaktiga i 

besluten. Det ska nämnas att Dahl (2002) själv använder begreppet demokrati snarare som en 

vision eller utopi och använder i stället begreppet polyarki, mångstyre, för att beskriva 

västvärldens politiska styrelseskick. 

 

Värt att ta upp i denna studie är också hur det historiskt tvistats om vilka som räknas till folket 

(demos) i demokratin och på vilket sätt folket ska vara involverade i styret. Dahl (2002) 

diskuterar komplexiteten kring demos och vilka som skall tillhöra dem i en demokrati.  Han 
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diskuterar bland annat om det skall finnas kompetenskrav på dem som skall få tillhöra demos 

och i vilken mån demos skall få påverka. Dahl (2002) menar att det inte skulle vara önskvärt 

med kompetenskrav genom att bland annat fråga vem som skulle sätta dessa krav och frågar 

om styret inte snarare skulle bli förmyndarskap i stället för demokrati. Vidare menar han att 

det inte vore möjligt att dra en gräns för när en individ får tillhöra demos och anser att ”demos 

måste omfatta alla vuxna medlemmar av sammanslutningen med undantag för utomstående på 

tillfälligt besök och individer som bevisligen är mentalt handikappade” (Dahl 2002 s 203). 

Kompetensprincipen kan inte negligeras då vi inte tillåter barn att ingå i demos och nämner att 

det anses som självklart att barn inte är tillräckligt kvalificerade för att ingå i demos. Dahl 

(2002) ställer sig då frågan när gränsen går mellan barn och vuxen, och nämner bland annat 

problematiken med att vissa mognar tidigare och andra senare. Alla dessa tankar är relevanta 

för vår studie med tanke på att skolan är den arena som har till uppgift att fostra kompetenta 

medborgare som samtidigt inte fullt ut tillhör demos.  

 

Som vi visat tidigare är läroboken ett av de verktyg som har stort inflytande över 

undervisningens utformning och blir då i förlängningen det redskap som har stor betydelse för 

vilken kompetens som anses som relevant och förmedlas till eleverna. För att vi lättare ska 

kunna granska vilken kompetens som läroböckerna förmedlar kommer vi ta hjälp av tre 

demokratiteorier, valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati, som alla 

representerar olika hållningar till begreppet demokrati. Vi är väl medvetna om att dessa 

teorier inte på något sätt skildrar allt som demokratibegreppet omfattar, men anser att dessa 

belyser komplexiteten på ett relevant sätt.   

  

3.1.1 Valdemokrati 

I texten Demokratins ideal möter verkligheten beskriver Mikael Gilljam och Jörgen 

Hermansson (2003) valdemokrati som det demokratiideal som lyfter fram betydelsen med 

regelbundna och återkommande val mellan konkurrerande representanter. Genom att rösta på 

partier och de politiker som representerar dem påverkar medborgarna politikens utformning. 

Det är av denna anledning viktigt att medborgarna får den relevanta information som krävs 

under valrörelsen, över hur politiken har förts under den gångna mandatperioden men även 

för framtida politik för senare val (Gilljam & Hermansson 2003). De folkvalda 

representanterna är de som fattar besluten mellan valen, men bör ändå vara responsiva 

gentemot medborgarna mellan valen. Men denna respons handlar mer om information 
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angående sakförhållanden, lyssna av folkopinionen samt motivera de politiska beslut som 

tagits. En av valdemokratins grunder är att denne utesluter medborgarnas påverkan mellan 

valen (Gilljam & Hermansson 2003).  

 

Valdemokratins grund påminner mycket om den specifika beståndsdelen i en representativ 

demokrati men det är ändå viktigt att inte sätta ett likhetstecken dem emellan menar Gilljam 

och Hermansson (2003). Ett skäl är att de flesta idag existerande demokratiska statskicken i 

världen är just representativa även om de har inslag av exempelvis deltagar- och 

samtalsdemokratiska strukturer. Valdemokrati är med andra ord en idealtyp medan 

representativ demokrati är benämningen för faktiskt befintliga styrelseskick. Ytterligare ett 

skäl för att skilja de båda åt är att den representativa demokratins motpol vanligen anses vara 

direktdemokrati. I en direktdemokrati är det medborgarna som genom folkomröstningar fattar 

besluten snarare än folkvalda representanter.    

 

Enligt vår tolkning är valdemokrati ett av de ideal som Teresia Rindefjäll (1998) i 

Demokratidefinitionens dilemma- smal eller bred väljer att kalla för den minimalistiska 

definitionen av demokrati och nämner Joseph Schumpeter som den man som starkast 

förknippas med den. Enligt Rindefjäll (1998) menar Schumpeter att medborgarna inte är 

kapabla till att vara delaktiga i politiken, annat än att välja representanter i återkommande val. 

Schumpeter menar att demokrati inte är något annat än en metod som rör processer och 

institutioner för att skapa politiska beslut. Rindefjäll (1998) menar att fördelen med den 

definition av demokrati är att det är lätt att skilja mellan demokratier och icke-demokratier. 

Tilläggas ska att Schumpeter har fått en hel del kritik för sin definition av demokrati, då den 

bland annat har ansets vara allt för elitistisk och förringat medborgarnas kompetens enligt 

Rindefjäll (1998). Förklaringen till att Schumpeters definition fått en så stor genomslagskraft 

är att den på ett effektivt sätt fungerar som verktyg vid analys av politiska system (Rindefjäll 

1998).   

 

Henrik Oscarsson (2003) har i rapporten Demokratitrender sammanställt vilken kompetens 

som förväntas av medborgarna för de olika demokratimodellerna. Han menar att det är av 

underordnad betydelse ifall medborgarna är politiskt aktiva under mellanvalsperioderna vid 

den valdemokratiska modellen. Inte heller ett högt valdeltagande är prioriterat, även om det 

bedöms som positivt. Den enda tidpunkt som det är viktigt att medborgarna är upplysta är 

bara under själva valprocessen, då det vid övriga tidpunkter är de folkvaldes uppgift att vara 
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upplysta och Oscarsson (2003) väljer att kalla denna representativa demokrati för elitism. Vad 

som främst krävs av medborgarna är ideologisk orientering (vänster-högerideologi), där de är 

insatta i sakfrågor och vet vad som skiljer de olika alternativen åt. Föreligger flerpartisystem 

krävs av medborgarna att de har kännedom om eventuella koalitioner och kunskap om 

procentspärrar enligt författaren. Vidare måste medborgarna ha kännedom om vem som har 

ansvaret för vad och vilka som suttit vid makten för att kunna vara ansvarsutkrävande. Då en 

avpolarisering av ideologier skett har det blivit svårare för medborgarna att åsikts- och 

ideologirösta, vilket medfört ett minskande intresse för ideologier och ett ökat intresse för de 

politiska resultaten (Oscarsson 2003). 

   

3.1.2 Deltagardemokrati 

Enligt vår tolkning är det deltagardemokartiska idealet i mångt och mycket motsatsen till 

Schumpeters definition av demokrati. Enligt Peter Esaiasson & Anders Westholm (2006) i 

Deltagandets mekanismer förutsätter det deltagardemokratiska idealt att deltagande 

medborgare leder till positiva konsekvenser för demokratin. Helena Catt (1999) beskriver i 

Democracy in practice att det som kännetecknar deltagardemokrati som beslutsmetod är 

möten mellan människor, där möjliga lösningar och förslag diskuteras tills enighet är nådd.            

 

Gilljam & Hermansson (2003) menar att det som utmärker deltagardemokratin är att 

medborgarna ej enbart väljer sina representanter i val, utan är aktiva i politiken även på andra 

sätt. Meningen är att så många medborgare som möjligt skall vara med och fatta avgörande 

beslut och på så sätt även medverka till politikens utformning. Deltagarndemokratin rymmer 

därav två olika sorters aktiviteter. Den ena är deltagande som påverkansförsök vilket innebär 

att medborgare genom exempelvis namninsamlingar, uppvakningar och demonstrationer 

framför sina synpunkter till de politiska beslutsfattarna. Den andra aktiviteten är 

direktdemokratiskt deltagande där medborgarna via exempelvis lokala brukarstyrelser, 

arbetsplatser och folkomröstningar själva fattar politiska beslut. Enligt Gilljam & Hermansson 

(2003) presenteras direktdemokrati vanligen inte som ett helhetsalternativ till det 

representativa styrelseskicket. Den direktdemokratiska modellen är snarare ett komplement 

med idéer och förslag till hur vissa problem kan mildras, åtgärdas och stärkas i ett 

representativt styre med hjälp av påverkansförsök. Författarna menar att tanketraditionen 

inom deltagardemokratin ej begränsas enbart av vissa demokratiska kärnvärden såsom 

folkstyre, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande. Inom det deltagardemokratiska 
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idealet är det även viktigt att medborgarna är politiskt ansvarsfulla, aktiva och engagerade 

även mellan valen. Det politiska deltagandet medför nya centrala demokrativärden i form av 

ökat politiskt självförtroende såväl som en spridd känsla för det gemensamma bästa. 

 

Enligt Oscarsson (2003) kännetecknas deltagardemokrati av ett jämnt spritt aktivt politiskt 

deltagande. Inom deltagardemokratin förväntas medborgarna vara mer aktiva i den politiska 

processen och inte enbart välja sina representanter i anknytning till val. Han menar att det 

finns två skilda ambitionsnivåer, den lägre och den högre. I den lägre förväntas medborgarna 

vara med och påverka den politiska utformningen, medan i den högre förväntas medborgarna 

själva vara med och delta i det demokratiska beslutsfattandet. Desto fler medborgare som är 

med i det politiska beslutsfattandet, desto högre legitimitet har beslutet. Medborgarna 

förväntas fungera som opinionsbildare i samhället genom exempelvis namninsamlingar, 

demonstrationer och insändare i tidningar. Inom det deltagardemokratiska perspektivet räcker 

det inte med endast politisk jämlikhet beträffande rösträtten, utan politisk jämlikhet uppnås 

genom ett omfattande medborgligt deltagande både i valen och i mellanvalsperioderna. 

Oscarsson (2003) framhåller hur en grundtanke med det deltagardemokratiska perspektivet är 

att medborgarna genom att deltagande fostras till demokratiska medborgare och att det skall 

leda till upplysta, självtillitsfulla, handlingskraftiga och ansvarstagande medborgare. För att 

deltagardemokrati skall vara möjligt krävs det att medborgarna uppfattar det som meningsfullt 

att delta och att många medborgare vill delta i olika politiska sammansättningar. Utöver detta 

menar Oscarsson (2003) att en förutsättning för deltagardemokrati är att medborgarna har 

förmåga, kunskap, tid, lust och beredskap, där framförallt tid är en brist vara.    

 

3.1.3 Samtalsdemokrati  

Jon Elster (1998) skriver i Deliberative Democracy att det finns en mängd definitioner av vad 

samtalsdemokrati eller deliberativ demokrati innebär, beroende på vilken författare som läses. 

Vad som tycks vara det gemensamma menar Elster (1998) är tanken om att beslut fattas 

kollektivt där alla berörda deltar. Beslutsfattandet föranleds av argument av och till deltagarna 

som är skyldiga att värdera dem rationellt och opartiskt enligt samme författare.     

 

Det deliberativa samtalet är samtalsdemokratins främsta kännetecken (Oscarsson 2003). Detta 

är ett samtal mellan jämlikar där de rationella argumenten lyfts fram som styrkan i stället för 

valet som avgöranderesultat. Argumentens tyngd i dialogen är det som avgör det 
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demokratiska beslutet. Det är inte deltagarnas makt, rang, utbildning, verbala eller 

intellektuella förmåga som blir avgörande för samtalet. Tanken är att alla goda argument skall 

behandlas utifrån varandra där det viktigaste med samtalsformen är att alla argument lyfts 

fram. Oscarsson (2003) menar att de bästa argumenten under samtalets gång får ökat stöd 

vilket medför att samtalsdeltagarnas preferenser frångås och egenintresset får mindre plats. 

Denna process under samtalets gång leder då till en sorts ”förnuftets seger”. Om denna seger 

uppnås genom den deliberativa processen når dess samtalsdeltagare insikt, kunskap och 

förhoppningsvis även enighet. Av praktiska skäl sker deliberativa samtal och beslut i 

småskalig skala med inte alltför många deltagare. Enligt Oscarsson (2003) borde det däremot 

inte spela någon roll på vilken nivå eller i vilket sammanhang som denna process sker på, då 

dess funktion är detsamma.  

 

Oscarsson (2003) skiljer mellan tre olika typer av deliberation. Den första är ren 

elitdeliberation, vilket innebär deliberativa samtlal mellan eliter i ett samhälle. Förhandlingar 

inom EU hade kunnat vara ett exempel på detta om det deliberativa idealsamtalet lyfts fram i 

förhållande till deltagarnas röststyrka. En annan typ av deliberation är elit-

medborgardeliberation. Detta innebär att en liten grupp medborgare både får information och 

ges möjlighet att diskutera sakfrågor med experter, forskare och politiker. Enligt Oscarsson 

(2003) finns endast halvdanna exempel på när elit-medborgardeliberation har genomförts i 

storskala och nämner exempelvis diskussionen i Danmark om Maastricht-avtalet. Den tredje 

och sista typen av samtalsdemokrati är medborgardeliberation. Här möts grupper med 

medborgare under jämlika förutsättningar för att föra samtal om vissa specifika frågor. Dessa 

möten har oftast lokal anknytning i form av exempelvis bostadsrättsföreningar och 

föräldraföreningar. Dessa samtal skall sedan genom deliberationen öppna för möjligheten att 

en ömsesidig förståelse nås och därmed ett beslut.  

 

Gilljam & Hermansson (2003) lyfter fram en del av den kritik som samtalsdemokratin fått. De 

menar att samtalsdemokratins ideal är orealistiska, för även i situationer där omständigheterna 

är gynnsamma så kvarstår skillnader mellan olika politiska idéer. Vidare menar de att det 

faktum att diskussionen skall nå ett avgörande beslut per automatik medför makt- och 

intressekamp. Det blir därför nästan en omöjlighet att tänka bort dessa vid ett politiskt samtal.   

 

Enligt Oscarsson (2003) inte samtalsdemokratin några absoluta kunskapskrav från 

medborgarna, till skillnad från valdemokratin. I stället är tanken med samtalsdemokrati att 
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medborgarna skall uppnå upplysning och förmåga att resonera rationellt. Vad som i stället 

förväntas av medborgarna är att de har ett sinnelag och en personlig karaktär som uppmuntrar 

till samtal med andra medborgare. Vidare måste medborgarna vara öppna för skilda åsikter, 

vara fördomsfria och ha förmåga att omvärdera sina egna åsikter och trosföreställningar. 

Deltagarna i samtalen bör ha en god förmåga att se saker från en annan persons perspektiv 

och känna solidaritet och empati för andra.  

4 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi tidigare forskning som vår studie anknyter till. Den tidigare forskningen 

som vi valt, är i första hand fokuserad på läroböcker och demokrati i samhällskunskapsämnet, 

vilket utgör centrala begrepp i vår studie. Under den första rubriken kommer vi behandla 

forskning kring läroböcker i samhällskunskap, där Bronäs (2000) avhandling kommer få ett 

något större utrymme, då hennes studie har många likheter med vår. Under nästa rubrik 

behandlas främst forskning rörande skolelevers uppfattningar om och attityder till demokrati.  

I det sista avsnittet lyfter vi fram hur synen på samhällskunskapsämnets demokratiuppdrag 

har förändrats i ett historiskt perspektiv.  

 

4.1 Läroböcker i samhällskunskap 

Tidigare nämnda Juhlin Svensson (2000) hade som syfte i sin avhandling att kartlägga och 

analysera läromedlens funktion och användning i undervisningen för lärare och bibliotekarier 

ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. I studien kommer hon fram till att läroboken är det 

primära läromedlet och att läroboken har fått en central funktion i den decentraliserade 

skolan. En förklaring till detta tros vara att de pedagogiska texterna på ett effektivt sätt 

organiserar kunskapsstoff. Vidare visade studien att lärarstil/strategi var av stor betydelse för 

hur läroboken användes i undervisningen. 

 

Bronäs (2000) har intresserat sig för läroböcker i samhällskunskap och i sin avhandling gjort 

en jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. 

Syftet i hennes avhandling var att undersöka hur läromedlen från nämnda länder framställer 

demokrati och hur denna framställning förändrats över tid. Studien är huvudsakligen av 

kvalitativ karaktär, där de granskade böckerna sträcker sig från år 1950 fram till år 1999. Som 

analysraster har hon skapat tre demokratimodeller, beslutsmetodens demokrati – demokrati 

som en metod för beslutsfattande, som innefattar de två perspektiven ett styre för folket och 
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ett styre av folket. Frihetens demokrati – där friheter såsom åsiktsfrihet, samvetsfrihet och 

demonstrationsfrihet framhävs som centrala i en demokrati. Gemenskapens demokrati – 

betonar gemenskap och jämlikhet, och statens uppgift är att verkställa gemensamma intressen 

i samhället. I avhandlingen kommer Bronäs (2000) fram till att demokratibilderna är vaga och 

motsägelsefulla både i de tyska och i de svenska läroböckerna. Det som karaktäriserar de 

svenska samhällskunskapsböckerna är en återkommande upprepning om att demokrati är en 

beslutsmetod där harmoni och samförstånd framhävs. I de tyska läroböckerna betonas i stället 

konflikt och pluralism, där demokratibegreppets innehåll ständigt genomgår förnyelse. Vid 

beskrivningen av demokratibegreppet i de tyska läroböckerna är den personliga friheten i 

centrum, där lagarnas herravälde fungerar som skydd. I de svenska läroböckerna framhävs i 

stället ekonomins betydelse för jämlikhet och social rättvisa, samtidigt som det säregna lyfts 

fram. I de båda ländernas samhällskunskapsböcker beskrivs en västerländsk demokrati precis 

som att det fanns en konsensus över vad västerländsk demokrati betyder, dock skiljer sig 

beskrivningen över denna västerländska demokrati mellan de två ländernas läroböcker, då de i 

beskrivningen väljer att relatera till det egna landets demokratimodell. Vidare kommer Bronäs 

(2000) fram till att den bild som ges av demokrati i läroböckerna inte överensstämmer med 

den officiella bilden av demokrati, samtidigt som böckerna är fyllda med flera motsägelser. 

Hon menar att de svenska läroböckerna uppvisar paternalistiska drag, där medborgarna och 

eleverna framställs som okunniga, ansvarslösa och oengagerade, samtidigt som läroböckerna 

betonar vikten av att medborgarna lär sig kritiskt tänkande, visar engagemang och låter sin 

röst höras. Medborgarna beskriv i de svenska läroböckerna enbart som röstande individer, 

medan politikerna framställs som de med kompetens. Dessutom finns en avsaknad av 

kvinnor, invandrare och ungdomar i både text och bild när den politiska gestaltningen 

framställs.  Valdeltagande beskrivs som viktigt och nödvändigt för demokratin, men endast 

för att de styrande skall ha legitimitet som förklaring till varför det är betydelsefullt. Bronäs 

(2000) menar att denna beskrivning knappast leder till engagemang hos ungdomar och att en 

förändring måste ske i de svenska läroböckerna.    

 

I de tyska läroböckerna framställs däremot medborgarna som mer aktiva, kunniga och 

ansvarstagande, även om det också i de tyska böckerna finns drag av anpassning och 

underordning vid beskrivningen av en medborgare, då partier och föreningar beskrivs som en 

kunnig maktelit och röstning som den viktigaste delen till inflytande. Dock är den stora 

skillnaden mellan de svenska och de tyska läroböckerna att i de tyska böckerna lämnas mer 

plats åt att beskriva individens eget handlande och frihet i en demokrati. I de tyska 
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läroböckerna finns beskrivningar över hur medborgare framgångsrikt har stridit mot 

myndigheter och ett större utrymme lämnas till att problematisera medborgarens roll i en 

demokrati. 

 

Ytterligare en forskare som intresserat sig för läroböcker i samhällskunskap är Janne Holmén 

(2006), som i sin avhandling Den politiska läroboken har undersökt hur USA och 

Sovjetunionen framställts i finska, norska och svenska läromedel under Kalla kriget. 

Böckerna som har granskats sträcker sig från 1930-talet fram till år 2004 och har används i 

ämnena samhällskunskap, historia och geografi. Den huvudsakliga slutsatsen i studien är att 

läromedlen i skolan är en klar spegling över det utrikespolitiska läget en småstat befinner sig 

i. Inte minst visar sig detta i framställningen av Sovjetunionen under inledningen av Kalla 

kriget, då studien visar att finländska böcker är noga med att hålla god fot med Sovjetunionen, 

de svenska framställer en någorlunda neutral ton och de norska en mer negativ inställning till 

Sovjet, i och med medlemskapet i NATO. Holmén (2006) framhåller att läroböckerna i skolan 

hänger med de politiska svängningarna och är ett av de bästa verktygen för att mäta 

samhällsklimatet i ett land. Detta beror enligt Holmén (2006) på att en lärobok måste kunna 

tilltala en så stor folkgrupp som möjligt för att kunna överleva. Därigenom blir läroboken 

samhällets gemensamma nämnare gällande synen på historien, samtiden och vad som kan 

uppfattas som politiskt korrekt. 

 

År 2005 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska ett urval av läroböcker som 

används i grund- och gymnasieskolan. Syftet med granskningen var att undersöka i vilken 

mån läroböcker bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Vad som är av intresse för vår studie är 

granskningen av läroböckerna avsedda för A kursen i samhällskunskap i gymnasieskolan där 

undersökningen bland annat visar att det finns stora brister i böckerna när det gäller 

behandlingen av nationella minoriteter, trots att styrdokumenten understryker detta ett flertal 

gånger. Granskningen visar även att framställningen och beskrivningen av mångkultur går att 

betrakta som ett misslyckande i läroböckerna då en alltför stereotyp framställning av andra 

kulturer görs i böckerna. Vad gäller behandlingen av kön i böckerna visar studien att både text 

och bild är överrepresenterad av pojkar och män. Bland annat saknas teman i böckerna som 

behandlar vad kvinnor har bidragit med i samhällets utveckling och hur könstillhörighet 

påverkar maktpositioner. 

 



16 

 

4.2 Elevers uppfattning om demokrati 

Vilgot Oscarsson (2005) har i rapporten Elevers demokratiska kompetens undersökt vilka 

kunskaper om och attityder till demokrati som elever i årskurs 9 har, genom att låta 2000 

elever svara på en enkät. Som teoretisk utgångspunkt har han, likt oss haft de tre 

demokratimodellerna valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati då skolans 

demokrati uppdrag innehåller element från samtliga tre modeller, med betoning på 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Oscarsson (2005) själv menar att för att eleverna på 

bästa sätt ska utveckla en demokratisk kompetens krävs inslag av alla tre modellerna i 

undervisningen. Utifrån modellerna har han analyserat vilken kunskap eleverna har om politik 

och demokrati, vilket deltagande och engagemang eleverna har i skolan och i samhället, deras 

attityder till demokratiska värden och vilken samtalsdemokratisk kompetens de har. Resultatet 

visar att eleverna inte uppnår kursplanens mål vad beträffar kunskap om politik och 

demokrati. Undersökningen visar att de flesta eleverna främst uppfattar demokrati som ett 

folkstyre och att få rösta i val. Oscarsson (2005)  kommer fram till att det som eleverna ser 

som ”den goda” demokratin är den valdemokratiska demokratimodellen. Vad beträffar 

elevernas deltagande och engagemang visar studien att elevernas politiska intresse och 

engagemang är starkare än vad tidigare nationella utvärderingar påvisat, trots att eleverna 

tycks få en mycket begränsad träning i deltagardemokrati. Dock pekar studien på att det finns 

en stor variation i elevernas deltagande och engagemang, där framförallt flickor vars föräldrar 

har eftergymnasial utbildning är att betrakta som potentiellt aktiva samhällsmedborgare då de 

har goda kunskaper i både demokrati och politik. En intressant slutsats han drar är att det inte 

tycks finnas något ”positivt samband mellan elevernas syn på sina möjligheter att påverka i 

skolan och deras vilja att påverka i samhället”(Oscarsson 2005, s 46). Vidare menar 

författaren att studien visar att om eleverna får träna på att diskutera och lyssna, så ökar deras 

samtalsdemokratiska kompetens. Trots den deliberativa dimensionens positiva effekt på 

elevernas demokratiska kompetens får eleverna mycket lite utrymme att träna detta. Slutligen 

visar Oscarssons (2005) undersökning att elever med bättre betyg är mindre benägna att 

acceptera extrem åsikter och elever med starkt politiskt intresse har störst acceptans mot 

samma åsikter.  

 

I avhandlingen ”Det borde vara att folket bestämmer” har Cecilia Eriksson (2006) undersökt 

ungdomars föreställning om demokrati. Som ramverk har hon använt sig av 

demokratiteoretiska diskussioner och i hela arbetet betraktat demokrati som ett tvetydigt 
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begrepp. Studien har bestått av tio fokusgrupper med elever i två ålderskategorier, 14-15 år 

och 18-19 år, där båda könen och en rad socioekonomiska bakgrunder fanns representerade. 

Eriksson (2006) kommer fram till att det att det finns en dominerande uppfattning om vad 

demokrati är bland eleverna. Ungdomarna som intervjuades betraktar demokrati som ett 

system där alla har rätt att delta i beslutsfattandet. De exempel eleverna lyfter fram är allmän 

rösträtt och yttrandefrihet som nödvändiga funktioner i en demokrati och i praktiken uppfattas 

demokrati som valdemokrati med elitistiska drag, då politikerna anses vara de verkliga 

makthavarna. Den allmänna uppfattningen bland eleverna är att demokrati är något gott, även 

om de är kritiska till vissa inslag i den svenska demokratin.  

 

4.3 Demokrati i samhällsundervisningen  

Bronäs (2003) beskriver och diskuterar i artikeln Demokrati i samhällsundervisningen vad 

forskningen kring demokrati och samhällskunskapsämnet kommit fram till under en 40-års 

period. I artikeln framkommer att den bakomliggande orsaken till att samhällskunskap blev ett 

ämne i skolan var att medborgarna skulle få den kunskap och de färdigheter som krävdes för 

att kunna agera som en ansvartagande demokratisk medborgare. Vad som har ansets som 

relevant kunskap har med tiden förändrats. Under vissa tidsperioder har fokus legat på 

kunskaper om samhället, medan det vid vissa fall fokuserats mer på att lära eleverna specifika 

attityder och beteenden. Enligt Bronäs (2003) hade de första läroböckerna i 

samhällskunskapsämnet ett stort inflytande på hur ämnet skulle vara utformat. Bland annat 

styrde den första läroboken i samhällskunskap helt det innehåll som ämnet skulle fokusera på.  

 

I artikeln går det att urskilja tre förskjutningar beträffande vad som har fokuserats vid 

undervisning om demokrati i samhällskunskapsämnet. Den första tidsperioden som urskiljs är 

under 1950- och 1960-talet då samhällskunskapen i huvudsak uppfattades som ett 

kunskapsämne av både lärare och läromedelsförfattare, vilket blir tydligt i den tidens 

läroböcker. Vid undervisning i och om demokrati låg fokus på kunskap om samhällets 

struktur, samt funktioner, såsom exempelvis hur stat och kommuner är uppbyggda och var en 

medborgare skall vända sig för att få svar på sina frågor. Tomas Englund (1999) använder sig 

av begreppet funktionalistisk demokratiuppfattning i texten Den svenska skolan och 

demokratin när han beskriver denna kunskapsfokusering. Englund (1999) menar att denna 

uppfattning har varit den dominerande i den svenska skolhistorien och som avgränsar 

demokrati till att endast vara en styrelseform med elitistiska drag.  
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Dock menar Bronäs (2003) att det även går att uttyda en fostrande aspekt i och med att ämnet 

förmedlade attityder, värden och önskvärda beteenden. Hur en medborgare går tillväga för att 

överklaga är exempel på detta enligt Bronäs (2003) och den fostrande aspekten var främst 

inriktad på att underkasta sig staten och inordna sig i kollektivet. Troliga förklaringar till 

denna kunskapsfokusering är att på den tiden var inte samhällskunskap ett självständigt ämne, 

då det tillhörde historieämnet och historieläraren höll i undervisningen.  En annan förklaring 

är samhällets syn på kunskap som den främsta nyckeln till framgång. Tron fanns, att för att 

kunna lyckas som en demokratisk medborgare krävdes kunskap om samhällets uppbyggnad 

och livsvillkor. Englund (1999) belyser detta när han talar om hur tron på den vetenskapliga 

expertisen som problemlösare och riktningsgivare kom att överskugga idealet om att fostra 

individuellt ansvarstagande demokrater. Englund (1999) beskriver hur skolan under 1950- och 

1960- talet kom att inordnas i en ekonomisk referensram med fokus på 

arbetskraftsproduktion, vilket fick följden att fostrande aspekten successivt fick träda tillbaka. 

Något som belyser detta är hur samhällskunskapen, som endast de studieorienterade linjerna 

läste, nästan uteslutande fokuserade på statskunskap, nationalekonomi, kulturgeografi och i 

viss mån sociologi, medan demokratifrågor fick träda tillbaka. Vidare menar Englund (1999) 

att detta medförde att den enskilde individens ansvar fick träda tillbaka för den kollektiva 

arbetsmarknadens krav.    

 

Enligt Bronäs (2003) sker sedan en förskjutning under mitten av 1970-talet genom att 

samhällskunskapsämnet går mot en mer fostrande roll. En vetenskaplig hållning ska 

uppmuntras och skolan skall vara av en mer forskande karaktär. Eleverna skall lära sig att 

söka svar på frågor och hur material behandlas och analyseras. I demokratiundervisningen 

hamnar åsiktsfrihet och opinionsbildning i centrum och eleverna skall lära sig att upptäcka 

propaganda. Detta uttrycks även i Englunds (1999) text, som menar att skolan under denna 

tidsperiod ger utrymme för skilda åsikter, även om de inte är etablerade och påpekar att 

samhällsklimatet ger utrymme för deltagardemokratiska tendenser. Samtidigt menar Bronäs 

(2003) att forskningen visar att läroböckerna under denna tidsperiod är just av en 

propagandaliknande karaktär, genom att vissa länder endast målas upp som positiva och andra 

länder som negativa. Sverige är det land som till största del beskrivs i positiva ordalag, medan 

USA får en mer negativ stämpel. Även den västerländska demokratin beskrivs med en 

etnocentrisk karaktär och enligt Bronäs (2003) väljer Mats Wingborg som granskat hur 

demokrati behandlas i läroböcker att kalla det för västerländsk indoktrinering. Det som kanske 
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mest pekar på att samhällskunskapsämnet är på väg från kunskap till fostran är det utrymme 

som jämlikhets- och jämställdhetsfrågor får, genom att de är just värde- och attitydfrågor.  

 

Under 1980-talet och fram till slutet av 1990-talet kom fostransaspekten att vara det som 

dominerade samhällskunskapsundervisningen. Lite utrymme lämnades till stats- och 

kommunalkunskap och i stället lades fokus på att förstå demokrati och de centrala begreppen 

kring det, för att utveckla elevernas tänkande. Bronäs (2003) menar att forskningen är överens 

om att 1980-talet är den mest demokratiska perioden, vilket även går att se i läroböckerna 

genom mer öppna och problematiserande texter. Läroböckerna fastslår inte vad demokrati är, 

utan ställer i stället öppna frågor om delaktighet och inflytande, där en större tilltro till 

individen finns.  Samma utveckling kommer också till uttryck i Lgr 80 enligt Englund (1999), 

då det finns tydliga deltagar- och deliberativdemokratiska tendenser.     

 

Bronäs (2003) avslutar sin artikel med att beskriva att under 1990-talet har de öppna texterna 

mer börjat att sluta sig och återigen fastställer läroböckerna vad demokrati är. Dock överväger 

den fostrande aspekten, där fokus läggs på attityder och värderingar. Vidare menar hon att 

läroböckerna återigen förmedlar att individen får ge vika för kollektivet, att medborgaren 

beskrivs som en individ som saknar kunskap och att inflytande uppnås genom att rösta i val.  

5. Metod 

Då studien syftar till att undersöka läroböcker i samhällskunskap fann vi det motiverat med en 

kvalitativ textanalys med ett kunskapskritiskt perspektiv som ett relevant tillvägagångssätt. Då 

all form av textanalys bygger på någon form av tolkning har vi valt ett hermeneutiskt 

förhållningssätt i vår studie vilket vi redogör för nedan. I metodavsnittet preciseras vårt 

tillvägagångssätt samt vilka urval och avgränsningar vi gjort. I avsnittet har vi även vävt in 

våra kritiska reflektioner. 

 

5.1 Textanalys 

Det finns en mängd metoder att ta till bruk vid analys av en text, exempelvis idé- och 

ideologianalys, diskursanalys eller innehållsanalys. Då läroboken främsta syfte är att förmedla 

kunskap har vi valt att göra en kvalitativ kunskapskritisk analys för att undersöka vilken bild 

av demokrati som ges. Lennart Hellspong (2001) menar i Metoder för brukstextanalys att en 

lärobok är att betrakta som en brukstext, vilket innebär att texten har ett praktiskt och/eller 
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teoretiskt syfte. Vidare menar han att en kunskapskritisk analys är motiverad som metod för 

att finna vilka kunskapar en text kan ge. Syftet med en kunskapskritisk analys är att undersöka 

vilken kunskap en text ger och kritisk pröva den, vilket ligger nära det syfte vi har med denna 

uppsats. Då vi i studien har undersökt vad de olika texterna vill säga, vad texterna berättar för 

läsaren och vad författarna väljer att redovisa för innehåll, lämpar sig en kunskapskritisk 

analys då detta är just frågor som då undersöks vid en sådan analys. Enligt Hellspong (2001) 

krävs en aktiv läsning av en text för att kunna ta till sig kunskap, därför har vi genomfört 

läsningen av läroböckerna i tre steg. Först genomförde vi en normalläsning för att finna vilka 

avsnitt som är relevanta för vår studie. Bo Johansson & Per Olov Svedner (2006) menar i 

Examensarbetet i lärarutbildningen att normalläsning är den vanligaste metoden när texter 

läses i dagligt bruk. Exempel på normalläsning är att läsaren hoppar i texten för att hitta det 

den just är intresserad av eller är ute efter. Denna metod räcker dock inte till om läsaren vill 

tränga in i texten för att på allvar klargöra vad som står i texten. Därför har vi sedan 

genomfört en närläsning där vi gjort understrykningar och antecknat relevanta ord och 

begrepp, samtidigt som vi formulerade frågor till texten. Något som kan vara problematiskt 

vid närläsning är att kunna klarlägga innehållet på ett objektivt och sakligt sätt. Även i 

faktatexter finns det enligt Johansson & Svedner (2006) en stor mängd subjektivitet vilket 

innebär att beroende på individ så uppmärksammas olika saker i texten och en sak som verkar 

självklar för någon, kan tolkas på ett helt annat sätt av en annan läsare. Johansson & Svedner 

(2006) menar att någon exakt läsning inte existerar, men att man alltid måste ha som mål att 

vara så exakt som möjligt. För att uppnå detta går det att ta kritisk närläsning till hjälp, vilket 

var det tredje steget i vår läsning. Kritisk närläsning innebär att frågor formuleras till texten 

och dess innehåll för att söka dess syfte eller författarens intentioner med texten (Johansson & 

Svedner 2006). Vilket ordval författaren väljer att använda sig av för att förklara vissa ting 

kan till exempel avslöja författarens inställning i ett visst ämne. Om en författare exempelvis 

väljer att kalla en organisation för frihetsrörelse betyder det något annat än om författaren 

definierar organisation som en terrororganisation. Exempel på ytterligare frågor som kan 

ställas vid en kritisk närläsning är; vad som har tagits med, vad som har utlämnats eller vad 

som får mycket respektive lite utrymme i texten (Johansson & Svedner 2006).  

 

Då vi i detta arbete valt att undersöka flera läroböcker för att göra en jämförelse är detta 

arbete en komparativ undersökning, vilket innebär att vi inte endast har beskrivit och förklarat 

innehållet i böckerna, utan även försökt klargöra skillnader och likheter som finns i texterna. 

Viktigt att tänka på vid en komparativ undersökning är enligt Johansson & Svedner (2006) att 
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studien blir systematisk och konsekvent och inte bara en refererande undersökning. För att 

uppnå detta har vi använt oss av ett Observationsschema (se Bilaga) för att likvärdiga avsnitt 

från respektive lärobok skulle bli analyserade. Observationsschemat har även hjälpt oss 

upprätthålla objektivitet i den mån det varit möjligt 

 

Enligt Alan Bryman (1997) i Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning är 

kvalitativ forskning en flexibel metod som ger möjlighet till att ändra och upptäcka nya 

frågeställningar under arbetets gång. Detta är också en av orsakerna till att denna metod fått 

utstå kritik, då den inte anses tillräckligt objektiv. Då tolkningen utgör grunden för kvalitativ 

forskning kan subjektiviteten bli ett problem. Det kan te sig problematiskt att se en situation 

genom aktörernas ögon. Bryman (1997) ger ett exempel på en sådan problematik, vid till 

exempel kvalitativa studier om fascister då det kan vara olämpligt att hålla både ett distanserat 

eller förstående förhållningssätt vid denna forskning. 

 

5.1.1 Hermeneutiskt förhållningssätt  

Då det är texter som vi har arbetat med måste någon form av tolkning göras i valet av vad som 

ska analyseras och av själva resultatet. Vi har då valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Hermeneutik eller tolkningslära är framförallt relevant inom samhällsvetenskapen genom att 

mycket av ämnets text till stor del består av att förklara meningsfulla fenomen och en stor del 

av forskningsprocessen inom samhällsvetenskaperna omfattas av en tolkningsprocess (Gilje & 

Grimen 2007). Hermeneutiken kan förklaras som ett försök att skapa en metodlära för 

tolkning av meningsfulla fenomen. Göran Wallén (1993) menar i Vetenskapsteori och 

forskningsmetodik att hermeneutik handlar om att tolka innebörden i texter, bilder och 

symboler. Denna tolkning kan gestaltas på flera olika sätt, såsom avkodning av samtal eller att 

förstå en text full av grammatiska fel, bristande språk och uteblivna ord. För att göra denna 

tolkning menar Gilje & Grimen (2007) att tolkaren behöver ha en förståelse i det som tolkas, 

såsom språklig förståelse eller kulturell gemenskap. I tolkningen krävs en växling mellan del 

– och helhetsperspektiv, exempelvis genom att läsaren växlar mellan att bara syna aktuellt 

textstycke, till att se helheten i texten. Senare stycken i en text kan ge förståelse till tidigare 

stycken och vise versa. Wallén (1993) understryker att det är viktigt att aktualisera i vilken 

kontext texten tillkommit och till vilken läsare den är ämnad för. Ett exempel på detta kan 

vara tolkningen av bibeln, då det kan vara av värde för läsaren att förstå författarens syfte 

samt tilltänkta målgrupp då texten skrevs. I vår studie aktualiseras detta genom att vi haft i 
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åtanke att läroböckernas tänkta målgrupp är elever och syftet är att förmedla kunskap. 

Tolkning innebär att titta ”bakom texten”, vad som kan vara av betydelse och ha samband, 

utan att det står bokstavligt i texten. Vi uppfattar hermeneutik som en tolkningslära vars syfte 

är att skapa en gemensam förståelse och giltighet av en texts mening (Kvale 1997). 

Tolkningen påverkas dessutom av tolkarens egna värderingar, förförståelse och av kontexten 

där tolkningen sker (Gilje & Grimen 2007). Då forskaren, i detta fall vi, inom ett 

hermeneutiskt förhållningssätt måste tolka text och resultat finns även möjlighet för andra att 

ompröva. Om någon väljer att göra en omprövning så går det inte med säkerhet att garantera 

att resultatet blir det samma, då bland annat en annan förförståelse kan ligga till grund. 

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln/spiralen, vilket för 

denna studie inneburit att ny förståelse har skapats under arbetets gång, vilket i sin tur medfört 

en ny förförståelse i tolkningsmetoden (Gilje & Grimen 2007). I praktiken innebär detta att 

vårt observationsschema under arbetets gång ständigt har omarbetats för att överensstämma 

med vår förförståelse. Inspiration och tillvägagångssätt till detta observationsschema har vi 

hämtat dels från Bergström & Boréus (2005) där det beskrivs hur observationsscheman kan 

användas vid analys av tidningsartiklar, dels från Johansson & Svedner (2006) där föreslagna 

instruktioner finns över hur en lärobok kan analyseras. Där nämns att ett bra sätt att analysera 

texter på är att utgå från givna kategorier och se hur läroböckerna behandlar dessa kategorier 

och vilket omfång de får. Innan vi utformade frågorna till böckerna genomförde vi en 

normalläsning för att få en någorlunda uppfattning om litteraturen och vilka frågor som kunde 

vara lämpliga till observationsschemat. Först utformade vi ett preliminärt observationsschema 

där frågorna till texten inte var definitiva, då vi är väl medvetna om att vid en analys med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är det viktigt att vara flexibel så att frågorna till texten 

överensstämmer med vårt syfte. Frågor till observationsschemat har både tillkommit och fallit 

bort under arbetets gång och endast det slutgiltiga observationsschemat finns bifogat i en 

bilaga till detta arbete.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 

Vi har valt ut sex läroböcker avsedda för samhällskunskap kurs A i gymnasieskolan. 

Läroböckerna kommer från två olika förlag, Gleerups och Liber. Båda dessa förlag har 

framställt läroböcker som är avsedda antingen för yrkesprogrammen eller för de 

studieinriktade programmen, vilket har framgått på respektive förlags hemsida. Då inget 
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förlag velat avslöja sina försäljningssiffror har urvalet dels baserats på våra egna erfarenheter, 

genom att vi har kommit i kontakt med läroböckerna under respektive verksamhetsförlagd 

utbildning, dels den storlek förlagen har, då vi förutsätter att storleken på förlagen 

sammanhänger med antalet skolor som använder dessa böcker. De två läroböckerna som 

distribueras av Gleerups är Reflex A-kurs bas (2006) avsedd för yrkesprogrammen och Reflex 

A-kurs plus (2004) avsedd för de studieinriktade programmen, båda böckerna är skrivna av 

Hans Almgren, Stefan Höjelid och Erik Nilsson. Läroböckerna som distribueras av Liber är 

Exposé Aktiv (2009) avsedd för yrkesprogrammen, skriven av Jan-Olof Andersson och Anna 

Andersson och Exposé AB (2009) avsedd för de studieinriktade programmen, skriven av Mats 

Andersson mfl. Då Exposé AB sträcker sig över både A- och B-kursen i samhällskunskap har 

vi valt att endast granska A-kurs delen då det endast är den delen som är relevant för studien. 

Böckerna Z–Classic (2009) och Z-Konkret (2009) skrivna av Bengt-Arne Bengtsson 

distribueras även de av Liber. Via hemsidan framgår det att Z-Classic endast är ämnad för de 

studieinriktade programmen, medan Z-Konkret presenteras som lämplig för alla program. 

Dessa två böcker har vi inte kommit i kontakt med själva, men fått information om att bland 

annat en stor gymnasieskola i länet nyttjar dessa. Av böckerna som har att analyserats skiljer 

det fem år mellan den äldsta och nyaste läroboken, vilket vi uppfattar som godtagbart, även 

om det skulle vara eftersträvansvärt att alla var från samma år. Detta har dock inte varit 

möjligt. Att två av läroboksserierna kommer från samma förlag är inte heller optimalt, men vi 

har ej haft möjlighet att komma i kontakt med andra förlags läroböcker. Dock tycker vi detta 

är av mindre betydelse då böckerna är framställda av skilda författare. 

 

Vi har endast analyserat de kapitel som i huvudsak inriktat sig på demokrati och de 

tillhörande uppgifterna som är ämnade för dessa kapitel. Då vi har valt att avgränsa oss till att 

göra en kvalitativ undersökning är det endast valda läroböcker som är avsedda för 

Samhällskunskap A som har granskats. Vi har inte haft som syfte att analysera hela böckerna, 

dels på grund av att inte utrymme eller tid finns för detta, men också på grund av att det inte 

är fruktbart för studien att granska hela böckerna. Enligt Selander (1988) är det inte önskvärt 

att analysera hela böcker då det blir alltför omfattande, det är därför bättre att välja samma 

avsnitt i varje lärobok som analyseras, då det underlättar för forskaren att upptäcka likheter 

och skillnader. Vi har avsett att endast jämföra valda avsnitt i läroböckerna sinsemellan och 

ingen jämförelse med det övriga materialet i böckerna har gjorts. Vi är också väl medvetna 

om lärarens roll i klassrummet, varför resultatet inte visar vilken bild av demokrati som ämnet 

i helhet framställer. Till samtliga av böckerna finns lärarhandledning som bland annat 
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innehåller extra arbetsuppgifter och extra texter. Dessa har inte inkluderats i denna studie, då 

vi inte haft tillgång till dem. Detta bedömer vi dock inte vara av avgörande betydelse, då det 

inte är självklart att skolorna förfogar över dessa, eftersom handledningarna inte alltid 

medföljer läroböckerna.  

6. Resultat  

I resultatet har vi valt att presentera varje lärobokserie för sig där respektive läroböcker 

jämförs med varandra. I inledningen till varje läroboksserie finns först en kort presentation av 

böckerna och information om vilket stoff i respektive bok som har granskats. Rubrikerna som 

används i resultatet utgår från observationsschemat därför att vi anser det underlättar för 

läsaren och är kopplat till vårt syfte och frågeställningar.  

 

6.1 Exposé serien.  

Enligt förlaget är AB avsedd för de studieinriktade programmen, där A-kurs delen omfattar 

362 sidor. Boken innehåller såväl text, bilder och arbets- och frågeuppgifter till varje kapitel. 

Det kapitel som kommer vara intressant för vår studie är Demokrati, ideologier och politiska 

partier som omfattar 32 sidor. Läroboken har ingen inledning, men på baksidan av läroboken 

framgår det att boken ger stort utrymme till demokratifrågor och att tonvikten ligger på de 

svenska förhållandena.  

 

Aktiv är avsedd för yrkesprogrammen och omfattar 239 sidor. Bokens uppbyggnad är snarlik 

AB. I förordet framkommer det att boken är indelad i två delar, där den ena delen handlar om 

demokratin i samhället. I förordet framgår även att bokens språk är rakt, enkelt och att den har 

många uppgifter. Författarna menar att uppgifterna skall hjälpa läsaren att sätta kunskaperna 

från faktatexterna i ett praktiskt sammanhang. Slutligen framgår av förordet att syftet med 

läroboken är att läsaren skall utvecklas till en aktiv och medveten samhällsmedborgare. Även 

i denna bok framgår det på baksidan att boken ger stort utrymme för demokratifrågor och 

kapitlet Demokrati och Ideologier som omfattar 14 sidor är vad som kommer analyseras. 

 

Vad är demokrati? 

En skillnad mellan de båda böckerna uppdagas redan i inledningen av texterna. I Aktiv finns 

en introduktions sida som först ställer frågor som boken vill att läsaren ska fundera på:  
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- Vem anser du har makten i Sverige? Är det politikerna?  

- Vilket parti speglar dina åsikter?  

- Tror du att du kommer att rösta på olika partier i framtida val?  

- Är det demokrati att rösta vart fjärde år? (Andersson & Andersson 2009, s 65)  

 

Efter dessa frågor radar boken upp fem enligt författarna viktiga saker som läsaren kommer 

lära sig i kapitlet: 

 

1. Vad som krävs för att en stat ska fungera som en demokrati.  

2. Olika typer av demokrati. 

3. Vad som menas med liberalism, konservatism och socialism.  

4. Nya ideologier som miljörörelsen och feminism.  

5. Vad våra politiska riksdagspartier står för. (Andersson & Andersson 2009, s 65) 

 

 

Dessa frågor och funderingar saknas helt i AB boken, där ingen text som talar till läsaren 

finns. AB börjar istället med att beskriva att ordet demokrati betyder folkstyre och har sitt 

ursprung i antikens Grekland. Samma beskrivning finns i Aktiv, men denna är istället 

placerad efter inledningen. Enligt vår uppfattning lämnar Aktiv ett stort utrymme åt att 

beskriva vilka krav som ställs för att en stat ska uppfattas som demokratisk genom att ställa 

upp dem tydligt i punktform. Kraven är; regelbundna politiska val och fri partibildning, 

allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och fri opinionsbildning, majoritetsprincipen och 

slutligen rättsäkerheten. I AB upptäcker vi inte dessa krav lika tydligt, då de istället finns 

inbakade i brödtexten och där kravet på rättsäkerhet i en demokrati inte går att finna i AB. 

Enligt vår uppfattning skiljer sig båda böckernas krav från Dahls (2002) kriterier för en 

demokratisk process. Båda böckernas kriterier för en demokrati visar stora likheter med 

Sveriges grundlagar och ingen av böckerna behandlar vikten av att medborgarna har en 

upplyst förståelse, vilket är ett av Dahls (2002) kriterier. Vi har även svårt att finna något 

avsnitt i böckerna som behandlar att det är viktigt att medborgarna har kontroll över 

dagordningen. Dock kan en svag koppling göras mellan att medborgarna har kontroll över 

dagordningen och Aktivs kapitel Demokrati i din hemkommun där det i ett avsnitt beskrivs 

hur kommuninvånarna kan begära lokal folkomröstning i en fråga om fem procent begär det, 

där tanken med dessa omröstningar är att de ska öka medborgarnas intresse och inflytande i 

kommunala frågor. Dock framgår det att kommunfullmäktige när som helst kan besluta att 

sätta stopp för de lokala folkomröstningarna.  

 

I AB beskrivs ett antal grundläggande värderingar som förknippas med demokrati. Dessa är 

att värna de mänskliga rättigheterna, människors lika värde, inte begränsa åsiktsfriheten och 
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värna rätten till liv. I stycket som behandlar detta problematiserar författarna genom att fråga 

om ett land som tillämpar dödsstraff är att betrakta som demokratiskt eller om staten har rätt 

att ta egendom genom exempelvis förmögenhetsskatt. Samma grundläggande värderingar 

finns inte uttalade i Aktiv, vilket även medför att avsnittet som problematiserar dödsstraff i en 

demokrati som finns i AB saknas i Aktiv. I Aktiv finns istället ett avsnitt som behandlar 

demokratiska värderingar, där den franska revolutionens tre ideal, frihet, jämlikhet och 

broderskap presenteras som grundläggande ideal inom en demokrati, men någon text som 

problematiserar området saknas.  

 

Ytterligare text som saknas i Aktiv i förhållande till AB är problematisering över förhållandet 

mellan demokrati och globalisering. Globaliseringen framställs som den största utmaningen 

för demokratin då det kan vara svårt för en enskild stat att påverka samhällsutvecklingen när 

gränserna mellan länder och världsdelar krymper eller suddas ut. De exempel som läroboken 

lyfter fram är de frågor som rör miljön och världsekonomin. Författarna menar att oro och 

våld växer fram på grund av framväxten av politiska terrorgrupper organiserade i 

internationella nätverk. Då dessa grupper medför hot mot de demokratiska fri och 

rättigheterna framkallas nya lagar och förordningar som kan minska öppenheten i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Konsensusdemokratin beskrivs i AB som ett vanligt fenomen i internationella sammanhang 

då det vid dessa sammanhang krävs att varje stat respekteras för rätten att bestämma över sig 

själva. Konsensusidén låg till grund för de olika inrättanden av fördragen som slutligen ledde 

till bildandet av EU, och samma princip används än idag inom EU gällande viktiga 

grundläggande frågor som medför varje medlemsstat vetorätt.  

 

Överlag uppfattar vi AB:s text som mer problematiserande och diskuterande, jämfört med 

Aktiv som är av mer reproducerade karaktär. AB ställer återkommande frågor i den löpande 

texten som får läsaren att fundera över framställningen. I Aktiv saknas dessa frågor, bortsett 

från de frågor som finns i inledningen. Båda läroböckerna behandlar hur demokratiska länder 

kan se olika ut beträffande styrelseform, men olika länder används som exempel. I boken AB 

finns ett avsnitt som behandlar relationen mellan folket och de styrande, där texten framhåller 

vikten av kritiskt ifrågasättande som ett medel att stärka demokratin. Något liknade avsnitt går 

inte att finna i Aktiv. Båda böckerna lämnar stort utrymme åt att beskriva de olika klassiska 

ideologierna, samt riksdagspartiernas politiska orientering.   
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I vilken utsträckning kan framställningen av demokrati relateras till olika demokratiteorier? 

I AB anser vi att alla de tre demokratiteorierna finns representerade om en vid tolkning görs, 

dock nämns inte teorierna vid namn.  Den valdemokratiska modellen ges störst utrymme 

enligt vår uppfattning genom att boken bland annat beskriver den representativa demokratins 

grunder och att regelbundna och återkommande val ska råda i ett demokratiskt land. Vi tolkar 

att den deltagardemokratiska modellen finns representerad genom att beskrivning finns om 

hur en del av demokratins kärna är att kritiskt ifrågasätta, vilket innebär att boken i viss mån 

uppmuntrar till deltagande som påverkansförsök. Detta gör boken genom att beskriva hur 

demokratins äldsta utmaning är relationen mellan folket och de styrande. Läroboken frågar 

läsaren vad som skall göras om inte demokratin fungerar eller kan lösa viktiga frågor på ett 

tillfredställande sätt. Ska makt då delegeras till de styrande eller ska individens rätt till 

självbestämmande öka? Texten framhåller hur kritiskt ifrågasättande av styrelseformen och 

ledarskap är en del av demokratins kärna och kan även stärka demokratin i en stat. Däremot är 

författarna noga med att påpeka att protester i form av våld är något som överskrider de 

gemensamma spelreglerna och hör därför inte till en demokrati. Vi menar även att 

deltagardemokratiska tendenser går att urskilja när boken beskriver direktdemokrati, vilket 

faller under Gilljam & Hermanssons (2003) andra aktivitet; direktdemokratiskt deltagande.  

 

Vi tycker oss också uttyda både deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska tendenser när 

AB under rubriken Direktdemokrati gör kopplingar till Atens direktdemokratiska styre. Enligt 

författarna är principen i en direktdemokrati att det råder en fri och öppen diskussion som 

förutsätter jämlikhet mellan de inblandade. När koppling skall göras till nutiden används 

Atens torg som liknelse för att beskriva internet som en mötesplats med virtuella ”torg” där 

opinion, diskussion och omröstningar kan skapas.  

 

Ytterligare en koppling till den samtalsdemokratiska modellen kan göras när AB under 

rubriken Demokrati som spelregel gör en beskrivning över hur en uppsättning regler krävs för 

att samhället skall fungera och ska utgå från det gemensamma bästa. Bland de demokratiska 

spelreglerna beskrivs vikten av fredliga diskussioner och förhandlingar mellan personer och 

organisationer i en demokrati, för att lösa problem. I en välfungerande demokrati krävs både 

goda vinnare och goda förlorare. Ett avsnitt informerar om att det är viktigt att både föra fram 

sina egna åsikter och lyssna på andras. ”Demokratisk maktutövning vilar alltså på förmågan 

att bilda majoritet för sina åsikter snarare än att låta den som är fysiskt starkast eller har mest 



28 

 

pengar vinna över de andra”(Andersson m fl 2009, s 162). I samma avsnitt nämns vidare att 

diskussioner är viktiga, men att beslutsfattande av denna art är tidskrävande och ineffektivt. 

Genom denna framställning menar vi att mycket av samtalsdemokratins kärna förmedlas i 

boken.   

 

Vad beträffar Aktiv så är det den valdemokratiska modellen som tydligast framträder då störst 

utrymme lämnas till att beskriva den representativa demokratin och vikten av allmänna och 

regelbundna val. Lite utrymme lämnas åt att beskriva direkt demokratin och för en ovan läsare 

kan det vara svårt att uppfatta vad det är. Boken nämner bara att det är när samtliga är med 

och fattar beslut och dessutom beskrivs som praktiskt omöjligt. Vi tolkar det som att den 

deltagardemokratiska modellen går att uppfatta då boken beskriver hur en medborgare kan 

påverka mellan valen i en kommun, vilket innebär deltagande som påverkansförsök. Vi tycker 

oss också upptäcka deltagardemokratiska ansatser när boken i kapitlet Demokrati i din 

hemkommun ägnar ett stort utrymme åt att beskriva vad en kommun är och hur den fungerar. 

Läsaren får information om vad kommunen ansvarar för och hur kommunpolitiska beslut 

fattas. Kapitlet beskriver hur individen utser dem som ska styra i kommunen genom att rösta, 

men även hur medborgare kan påverka när det inte är val genom att bland annat anordna 

lokala folkomröstningar. Läroboken beskriver även vad individen kan göra för att påverka i 

sin kommun. Bland annat finns exempel på hur man rent praktiskt som elev kan ta kontakt 

med skolnämnden för att diskutera eller påvisa något du är missnöjd med.  I texten finns även 

beskrivning över hur medborgare kan lämna in motioner till kommunfullmäktige i vissa 

kommuner.   

 

Arbetsuppgifternas utformning 

I båda böckerna finns arbetsuppgifterna placerad i slutet av kapitlen. I AB framgår ej hur 

arbetsuppgifterna ät tänkta att användas, medan följande tydliggörs i Aktivs förord:  

 

Uppgifterna i boken har som syfte att sätta kunskaperna från faktatexten i ett praktiskt 

sammanhang. Det finns fem olika typer av uppgifter som utvecklar dina kunskaper undan 

för undan. Man kan säga att genom att göra uppgifterna går du ett steg i taget uppför en 

kunskapstrappa (Andersson & Andersson 2009, s 3). 

 

I Aktiv är arbetsuppgifterna indelade i fem kategorier. Den första kategorin är Kan du detta? 

där frågorna är av ren faktakaraktär, såsom exempelvis ”Vad betyder ordet demokrati?”. 

Under Tänk efter och diskutera tolkar vi det som att tanken är att eleverna ska diskutera med 

varandra, dock uppfattar vi merparten av frågorna som faktafokuserade och lite utrymme för 
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diskussion erbjuds. Ta reda på fakta uppmuntrar eleverna att själva leta information utanför 

läroboken för att finna svaren på faktafrågorna. Under Analysera och påverka finns insändare 

med åsikter om det svenska samhället som eleven skall svara på. En insändare handlar bland 

annat om att en demokrati inte ska ha någon kung. Eleven ska efter detta ge förslag på hur 

skolan kan bli mer demokratisk genom att bland annat ge exempel på vem som ska fatta 

beslut. Eleven ska sedan diskutera sitt förslag med sina klasskamrater och de ska sedan 

komma fram till ett slutförslag. Sista kategorin är Fältuppgift där klassen ska delas upp i 

antalet riksdagspartier, där varje grupp utifrån en frågemall ska ta kontakt med ett parti och 

sedan redovisa och diskutera partiets åsikter med återstoden av klassen.  

 

I AB finns inte denna kategoriska indelning och istället innehåller alla uppgifter en liten 

inledning med ett tema där en viss situation beskrivs som förbereder läsaren. Exempel på de 

olika teman som finns är Politikerförakt, Vem bestämmer egentligen? och Demokrati. Enligt 

vår tolkning går merparten av uppgifterna inte att uppfatta som rent faktareproducerande. 

Uppgifterna eftersträvar snarare att eleven skall uttrycka sina egna synpunkter och 

tankegångar kring situationerna. Exempel på detta är frågan: ”Vilka anser du bör ha mest 

makt? Motivera ditt svar!” som tillhör temat Vem bestämmer egentligen? En diskussionsfråga 

finns bland övningsuppgifterna där eleverna skall diskutera hur skolan skulle ha sett ut om 

endast en enda ideologi dominerat i skolan. Under temat Demokrati finns en fråga där 

eleverna ska rangordna redan färdiga definitioner på demokrati och kunna motivera sitt svar.   

 

Enligt vår bedömning finns i båda läroböckerna arbetsuppgifter av skiftande karaktär. 

Däremot är frågorna mer kategoriserade i Aktiv, där faktafrågorna tydligt skiljs från 

diskussionsfrågorna. I AB lämnas mer utrymme åt elevernas egna synpunkter och 

tankegångar. Båda böckerna innehåller diskussionsfrågor, men karaktären av dessa frågor 

skiljer sig åt. I AB lämnas en större frihet åt eleverna och krav på motivering till svaren, 

medan frågorna i Aktiv är mer kategoriska och inget krav på motivering finns. Enligt vår 

tolkning främjar frågorna i AB i större utsträckning samtalsdemokratiska färdigheter än 

Aktivs, då frågorna i större utsträckning öppnar upp för samtal och kräver personliga 

ställningstaganden. Dock finns även i Aktiv en fråga som uppmuntrar till ett 

samtalsdemokratiskt förhållningssätt där eleven ska diskutera sig fram till en lösning. 
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6.2 Reflex serien 

På förlagets hemsida framgår att Plus är för dem som både endast läser a-kursen, men också 

för dem som syftar att läsa på högre nivå. Boken omfattar 368 sidor med faktatext, arbets- och 

frågeuppgifter, debattartiklar och case. Boken anger även en mängd webbsajter med 

motiveringen att detta kan ge ett friare arbetssätt och att läroboken då fungerar som en 

studiebok.  De kapitel som kommer vara aktuella för vår analys är Demokrati och diktatur 

som rymmer 19 sidor och utvalda delar av Så styrs kommunen. 

 

På förlagets hemsida framgår att Bas är mindre omfångsrik och avsedd för elever som enbart 

läser kärnämneskursen i samhällskunskap och de som vill ha en mer praktisk inriktning på 

samhällskunskapen. Boken omfattar 268 sidor och är i stort identisk i upplägget med Plus. 

Kapitlet som kommer analyseras är Demokrati och diktatur som rymmer 19 sidor och utvalda 

delar under rubriken Kommunerna.  

 

Vad är demokrati? 

De båda Reflex böckerna visar stora likheter med varandra och använder i stort samma 

rubrikuppsättning, men språket i Bas är enligt vår uppfattning enklare och en tydligare 

styckesindelning används. Textens omfång är även något mindre i Bas, vilket även leder till 

att visst stoff saknas i jämförelse med Plus. I inledningen till kapitlet Demokrati och diktatur i 

de båda böckerna framgår det att kapitlet kommer att behandla vad som kännetecknar 

demokrati och diktatur, och komplexiteten med demokratins regelbok. Under rubriken 

Demokratins regelbok sammanfattas vad som kännetecknar en demokrati. Dessa har stora 

likheter med Dahls (2002) kriterier, men saknas gör kriterierna att medborgarna ska ha 

upplystförståelse och ha kontroll över dagordningen.  De kriterier böckerna radar upp är 

regelbundna politiska val och fri partibildning, allmän och lika rösträtt, valhemlighet, fri 

opinionsbildning, majoritetsprincipen och rättssäkerhet. Här kan man se att böckerna istället 

har lagt till kriterierna regelbundna val och fri partibildning, valhemlighet och rättsäkerhet, 

vilket är krav som inte Dahl (2002) har på listan. Efter denna uppstapling sammanfattas 

demokrati som en metod för att fatta beslut och att om dessa punkter följs har ett korrekt 

demokratiskt tillvägagångssätt genomförts. Plus beskriver även demokrati som en 

överideologi där det förutsätts att folket, via sina representanter alltid fattar rätt beslut och att 

demokrati som överideologi täcker en rad politiska åsikter och värderingar. Vidare framgår 

det i texterna att i en demokrati finns pluralism gällande åsikter och uppfattningar, där makten 
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aldrig koncentreras till en plats. Opposition är nödvändig i en demokrati och förutsätter 

oenighet och konflikt, till skillnad från en diktatur där oppositionen är ett hot. De länder som 

strävar efter att tillämpa de demokratiska principerna kallas för västerländska demokratier 

eller liberala demokratier.  

 

Demokrati innebär att folket har makten och kan utöva den på två sätt, genom direktdemokrati 

och indirekt demokrati. Direktdemokrati är enligt böckerna folkomröstningar, där Schweiz 

nämns som det främsta landet att nyttja dessa. Böckerna beskriver hur Schweiz 

folkomröstningar är beslutsfattande, medan de i Sverige endast är rådgivande. Indirekt 

demokrati beskrivs som det normala i demokratiska länder och är detsamma som 

representativ demokrati. I texten beskrivs hur representativ demokrati finns på flera nivåer 

och menar att elevrådets styrelse är den representativa demokratin i skolan. Vidare skildras 

hur representativ demokrati är billigare och mer praktisk än direktdemokrati. 

 

Under rubriken Demokratins problem i Plus och Inte alltid så enkelt med demokrati i Bas 

framkommer det att ett demokratiskt samhälle visar förståelse och tolerans mot oliktänkande 

och respekterar människovärdet. Läsaren blir tillfrågad hur en demokrati skall hantera grupper 

med antidemokratiska åsikter, då de samtidigt i en demokrati har rätt till åsiktsfrihet och 

demonstrationsfrihet. Enligt läroböckerna löser oftast den representativa demokratin dessa 

problem genom tålamod och att försöka leda opinionen. I Plus boken avslutas avsnittet med 

att problematiserar civilolydnad och hur det ska hanteras, där exempel på när det har lett till 

något gott nämns. Denna avslutning saknas i Bas.  

 

En markant skillnad finns mellan böckerna i den text som beskriver hur den kommunala 

demokratin fungerar. Båda böckerna beskriver hur de svenska kommunerna är representativa 

demokratier, men Plus menar även att det finns inslag av direktdemokrati genom att 

kommunfullmäktige kan besluta om rådgivande kommunala folkomröstningar i sakfrågor. 

Detta stycke saknas helt i Bas boken, vilket även avsnittet som behandlar vad folkinitiativ är. I 

Plus blir läsaren informerad om att minst fem procent av de röstberättigade i en kommun kan 

skriva under en lista med krav på folkomröstning, men att det slutligen är kommunfullmäktige 

som avgör om folkomröstningen skall bli av. Läsaren blir informerad om att endast ett fåtal 

folkinitiativ leder till folkomröstning och det kan framstå som uppenbart att majoriteten av 

kommunpolitikerna är emot dessa folkomröstningar.   
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Ytterligare ett avsnitt som saknas i Bas i förhållande till Plus är det som behandlar hur antalet 

unga som är delaktiga i politiken är lågt. Detta anses bero på att ungdomar tycker att 

kommunalpolitik är tråkig eller svår, men att det även kan bero på att de inte släpps fram av 

de politiska partierna. Plus behandlar även hur det är viktigt i en representativ demokrati att 

de valda är representativa för väljarna, men att i Sverige är kvinnor underrepresenterade. 

 

Under rubriken Varför demokrati och inte diktatur i Plus argumenteras varför demokrati är att 

föredra framför diktatur. Bland argumenten är att i en demokrati betyder den enskilde 

människan något, i en diktatur förtrycks människor och en diktatur tar inte till vara på 

människors kunskaper och idéer.  Denna jämförelse mellan demokrati och diktatur finns inte i 

Bas, men i denna bok finns i stället ett avsnitt som målar upp ett exempel där läsaren ska 

tänka att denne har skickat in en insändare i tidningen som kritiserar sin egen gymnasieskola 

och sedan ska läsaren fundera över följande två händelseförlopp:  

 

 Dagen efter ber rektorn dig komma in på hennes rum för att ni ska diskustera igenom problemen. 

 Eller så får du veta när du kommer till skolan att du är avstängd. Och inte nog med det: dina föräldrar 

har fått sparken från jobbet (Almgren, Höjelid & Nilsson 2009, s 65).  

 

Boken anger aldrig vilket händelseförlopp som hör till demokrati respektive diktatur, utan 

detta får läsaren själv fundera över. 

 

Båda böckerna ägnar ett stort utrymme av texten till att beskriva de olika klassiska 

ideologierna och de svenska riksdagspartierna, där båda böckerna har låtit vardera partis 

partisekreterare presenterat vad de står för.  

 

I vilken utsträckning kan framställningen av demokrati relateras till olika 

demokratimodeller? 

Båda böckerna lägger störst vikt vid att beskriva olika valdemokratiska infallsvinklar då stort 

utrymme lämnas åt att beskriva indirekt demokrati. Viss koppling kan göras mellan 

direktdemokratiskt deltagande och deltagardemokrati när böckerna beskriver Schweiz 

direktdemokrati, dock finns ingen utförlig redogörelse över vad denna direktdemokrati 

innebär. Ytterligare en likhet böckerna besitter är rättigheten till demonstrationsfrihet i en 

demokrati, vilket enligt Gilljam & Hermansson (2003) är ett kännetecken för den 

deltagardemokratiska modellen och deltagande som påverkansförsök. I båda böckerna saknar 

vi någon text som går att koppla till den samtalsdemokratiska teorin. Då vissa textavsnitt 
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saknades i Bas i förhållande till Plus medför det enligt vår uppfattning att även att en viss del 

av de deltagardemokratiska aspekterna bortfaller. Plus tar i texten upp vad folkinitiativ och 

lokala folkomröstningar innebär vilket saknas i Bas boken.  I Plus finns även en 

problematisering över ungdomarnas bristande intresse för politik, där orsaken till detta kan 

vara att de inte släpps fram av de politiska partierna. Med en vid tolkning kan detta ses som 

att boken lyfter fram att det råder brist på samtals - och deltagardemokrati i samhället, då det 

saknas elit- medborgardeliberation. 

 

Arbetsuppgifternas utformning 

I både böckerna finns arbetsuppgifterna placerade längstbak i respektive kapitel. Uppgifterna 

är indelade i tre kategorier; frågor till texten, diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter. 

Frågor till texten i kapitlet Demokrati och diktatur är nio faktafrågor i Plus och tolv till 

antalet i Bas. Till dessa frågor kan läsaren slå upp svaren i boken, exempelvis ”Vilken är 

skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati?”. Diskussionsfrågor är nio till antalet i Plus 

och sex till antalet i Bas. Dessa är ämnade för diskussion där eleverna kan få uttrycka sina 

egna åsikter i olika ämnen. Bland annat kan eleverna diskutera om de tycker de har tillräckligt 

med inflytande i skolan. Det framgår ej i någon av böckerna hur diskussionerna är tänkta att 

vara utformade. Båda böckerna innehåller tre fördjupningsuppgifter där läsaren ska söka svar 

på egenhand utanför bokens ramar. Frågorna i respektive bok är ej de samma, exempelvis ska 

läsaren i Plus studera en diktatur eller halv diktatur, medan i Bas får läsaren fritt välja land 

oavsett styrelseform. 

 

I läroböckerna finns även case presenterade i varje kapitel som eleven har möjlighet att arbeta 

med, dock är antalet case färre i Bas i förhållande till Plus. De case som finns är enligt 

författaren tänkt att levandegöra samhällskunskapen och uppmanar till ställningstagande. 

Båda böckerna innehåller ett case där läsaren ska diskutera i vilken omfattning det är 

acceptabelt med civil olydnad. Ett av casen som finns i Plus men ej i Bas handlar om hur 

Sverigedemokraterna ska bemötas. Eleven får ta del av en text som beskriver hur olika 

instanser i samhället tidigare har bemött dem och sedan kan eleven diskutera om de tycker att 

de olika instanserna har gjort rätt i sitt agerande. Casen i böckerna menar vi på ett effektivt 

sätt belyser både deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter, där framför allt caset med 

Sverigedemokraterna i Plus täcker flera infallsvinklar och problematiseringar över vilka 

åsikter som ska få råda offentligt.  
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Då Plus boken innehåller fler diskussionsfrågor finns det i denna bok större möjligheter för 

eleverna att öva sin samtalsdemokratiska förmåga, i förhållande till Bas. De gemensamma 

diskussionsfrågorna som finns i böckerna anser vi håller en god kvalité, då de lyfter fram 

väsentliga utmaningar för demokratin och låter eleverna själva komma till uttryck. Dock är 

frågorna i Plus formulerade på ett annat sätt och är något mer omfattande. Tilläggas ska att en 

av diskussionsfrågorna som finns i Plus men inte i Bas har tydliga deltagar- och 

samtalsdemokratiska tendenser, då den fokuserar på eleverna och hur de kan påverka 

lagstiftningen. Fördjupningsuppgifterna är i princip lika i de båda böckerna och vi uppfattar 

dem som i stor utsträckning faktafokuserande och de går av den anledningen att koppla till 

den valdemokratiska modellen som kräver kunskap om samhällets politiska funktioner. 

 

6.3 Z serien 

Classic omfattar 441 sidor med faktatext, förklarande exempel till faktatexten och bilder. 

Läroboken innehåller inte några instuderingsfrågor, utan dessa hämtas hem från förlagets 

hemsida, vilket vi har gjort. I bokens förord framgår det att boken är avsedd för 

gymnasieskolans och den gymnasiala vuxenutbildningens kärnämneskurser i 

samhällskunskap. Boken är indelad i åtta block, där varje block innehåller ett antal kapitel 

med samma tema. Vi kommer att analysera kapitlen Makt och demokrati och Makt och 

demokrati i Sverige som sammanlagt omfattar 19 sidor och är placerade i blocket som 

behandlar statsskick. 

 

Konkret är utformad för den gymnasiala utbildningens kärnämneskurs i samhällskunskap. I 

förordet framgår det att syftet med Konkret är att den skall vara ”tydlig”, ”lättbegriplig” och 

”praktisk”. Precis som Classic är boken indelad i block vilket innehåller ett flertal kapitel, 

dock avslutas varje block i denna bok med ”testa-dig-själv-uppgifter”, vilket inte fanns i Z-

classic. Läroboken omfattar 314 sidor med faktatext och bilder. De kapitel som vi kommer 

granska i denna bok är kapitlet De grundläggande begreppen som omfattar 6 sidor som även i 

denna bok är placerat i block D- Statsskick. 

 

Vad är demokrati? 

Båda böckerna visar stora likheter med varandra och mycket av textstoffet är detsamma. En 

viss skillnad gällande rubriksättning råder mellan böckerna. Exempel på detta är att i Konkret 

används rubriken Demokrati och diktatur till ett stycke, medan det i princip identiska stycket i 
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Classic har rubriken Demokrati- folkviljan avgör! I Konkret finns även flera tydliga nyckelord 

markerade vid sidan av brödtexten som underlättar för läsaren att hitta i texten. Ytterligare en 

skillnad mellan böckerna är att i Konkret är det inte lika lätt som läsare att uppfatta vilket 

kapitel som behandlar demokrati, då begreppet ej används i kapitelnamnet. 

 

I inledningen till kapitlen Makt och demokrati i Classic och De grundläggande begreppen i 

Konkret blir läsaren informerad om att kapitlet kommer att behandla olika definitioner och 

klarlägganden som rör makt och demokrati, och att författaren valt att begränsa sig till att 

endast behandla de politiska maktområdena, där endast Classic samtidigt ger information om 

att andra maktcentra inte ska nedvärderas. 

 

Författaren väljer att i båda böckerna börja med att skildra hur ordet demokrati härstammar 

från grekiskan och betyder folkstyre. I beskrivningen används diktatur som motsats och det 

framhålls att folkviljan är den avgörande maktfaktorn i en demokrati. I texten synliggörs hur 

demokrati från början enbart innefattade fria män i Aten och att kvinnor och slavar var 

uteslutna från beslutsfattandet. Läsaren blir informerad om hur det i Aten i praktiken var en 

minoritet som fattade beslut, medan grundtanken med den moderna demokratin är att alla 

vuxna människor ska vara fria och lika i röstvärde, där majoriteten är med och fattar beslut. 

 

I Classic finns ett avsnitt med rubriken Demokrati - ideal, etikett eller honnörsord? som helt 

saknas i Konkret. I detta avsnitt presenteras tre olika sätt att uppfatta demokrati. Demokrati 

går att uppfatta som ett ideal att sträva efter, vilket innebär att demokrati är den perfekta 

beslutsformen där alla får delta i samtliga frågor. Texten informerar om att detta kallas för 

direkt demokrati, men samtidigt nämns att det i praktiken inte går till på det viset, med 

undantag för folkomröstningar. Genom att beskriva demokrati som ett ideal menar vi att 

författaren belyser Dahls (2002) krav angående att medborgarna ska ha möjlighet till effektivt 

deltagande i den demokratiska processen samtidigt som han visar på att det är sällsynt i 

verkligheten. Författaren menar att i stället har vi den representativa demokrati där valda 

representanter beslutar åt medborgarna. Demokrati går även att uppfatta som en etikett, vilket 

är det rimligaste sättet enligt författaren och innebär att se demokrati som ett politiskt system 

med speciella egenskaper. Det tredje sättet att se på demokrati är som ett honnörsord, vilket 

innebär att demokrati är ett positivt värdeladdat ord som de flesta av oss vill bli förknippade 

med. Denna etikett vill de flesta av världens makthavare sätta på sitt land oavsett om de är 
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demokratiska eller ej. Genom hela denna framställning av demokratibegreppet menar vi att 

boken visar på hur mångbottnat detta begrepp är.   

 

Konkret har i stället för ovanstående avsnitt ett stycke med rubriken Direkt och indirekt 

demokrati, där det beskrivs hur det finns två demokratiska system. Det direktdemokratiska 

systemet beskriv med hjälp av att exemplifiera de Schweiziska kantonernas stormöten och 

författaren beskriver hur detta system är mycket omfattande i Schweiz. Till texten finns även 

en bild som visar när en kanton röstar för kvinnlig rösträtt. Författaren fortsätter med att 

beskriva att ett vanligare demokratiskt system är den indirekta demokratin, där valda 

representanter beslutar åt oss. Texten beskriver indirekt demokrati som en tävling, där de 

politiska partierna tävlar för att få medborgarnas röster.   

 

Båda böckerna har under rubrikerna Den västerländska demokratin – inte enbart en 

beslutsmetod? (Classic) och Den västerländska demokratin (Konkret) radat upp vad som 

kännetecknar den västerländska demokratin. Detta är att individer får tro, tycka, säga och 

skriva vad de vill. Det framhålls att en förutsättning för att den västerländska demokratin ska 

fungera är att människor ska kunna inse vilka politiska alternativ som finns genom att olika 

åsikter får spridas i media, böcker och vid allmänna möten. I och med denna skildring menar 

vi att författaren lyfter fram Dahls (2002) demokratiska krav gällande att alla medborgarna 

måste samma möjlighet till upplyst förståelse och att det ska finnas effektivt deltagande. 

Vidare påpekas att rätten till allmänna och fria val genom att utse representanter är kärnan i en 

västerländsk demokrati. Det måste i valen finnas flera partier eller personer att välja mellan 

och alla är lika inför lagen. Böckerna väljer att sammanfatta den västerländska demokratin 

som beslutsmetod på olika nivåer i samhället. Tydligt i båda böckerna är att åtskillnad görs 

mellan demokrati och västerländsk demokrati, där enligt vår mening den västerländska 

demokratin framställs som något alla uppfattar som det samma. 

 

Endast i Classic åsyftas det att det går att betrakta demokrati som en livsstil för medborgarna, 

som genomsyrar exempelvis skolan, föreningar och arbetsmarknaden. Ett demokratiskt 

uppträdande innebär att ta hänsyn till andras åsikter och att individen är beredd att 

kompromissa och samarbeta. Avslutningsvis blir läsaren informerad om att för att en 

västerländsk demokrati skall fungera måste gränser finnas och exemplifierar med att rasism är 

en företeelse som inte är acceptabel och inte heller dödsstraff i Sverige. 
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I slutet av kapitlet finns i Classic presenterat ett antal svagheter med den västerländska 

demokratin. Författaren presenterar politikerföraktet som ett växande problem och att 

människor förefaller oengagerade och passiva gällande partipolitiken som ett annat. 

Ytterligare ett problem som nämns är hur en västerländskdemokrati ska hantera olagliga 

metoder som strider mot demokratiska beslut och nämner husockupationer och vapenvägrare 

som förstör militär utrustning som exempel. Slutligen tas problematiken med kulturkollisioner 

upp, där boken problematiserar yttrandefriheten kontra islams förbud att avbilda profeten 

Muhammed.  

 

Konkret avslutar i stället kapitlet med avsnittet Till sist: skolan och demokratin där texten 

beskriver hur skolan och dess lärare skall stå för demokratiska värderingar. Enligt vår 

tolkning framställs då demokrati som något mer än bara en styrelseform genom att det 

innefattar vissa värderingar. Författaren refererar från inledningen av läroplanen där 

demokrati och dess värderingar behandlas. Vidare tar författaren ställning till att skolan även 

ska motverka ickedemokratiska handlingar och ideal.  

 

I vilken utsträckning kan framställningen av demokrati relateras till olika 

demokratimodeller? 

Precis som i övriga böcker framträder den valdemokratiska modellen som tydligast i texterna 

enligt vår tolkning. I Classic tar författaren själv ställning genom att beskriva att det rimligaste 

sättet att uppfatta demokrati är som ett politiskt system och deklarerar att det inte är möjligt 

att alla är med och beslutar i samtliga frågor. Samma ställningstagande finns ej i Konkret. 

Genom detta ställningstagande kan vi som läsare uppfatta det som att boken proklamerar ett 

valdemokratiskt förhållningssätt, medan deltagardemokrati ses som underordnat. En 

anmärkningsvärd skillnad mellan de två böckerna är att i Classic finns rubriken Den 

västerländska demokratin – inte enbart en besluts metod? medan i Konkret finns i stället 

rubriken Den västerländska demokratin. Detta innebär också stoff mässigt att i Konkret 

beskrivs endast valdemokratiska principer i textavsnittet, medan det i Classic går att urskilja 

samtalsdemokratiska tendenser, då begrepp såsom kompromiss, ta hänsyn till andras åsikter 

och samarbete beskrivs som demokratiska egenskaper. I Konkret går även 

deltagardemokratiska aspekter att finna, då de beskriver direkt demokrati och exemplifierar 

med en Schweizisk kanton, vilket innebär direktdemokratiskt deltagande enligt Gilljam & 

Hermansson (2003) definition.       
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Hur är arbetsuppgifterna utformade som har anknytning till demokrati? 

Som vi nämnde tidigare finns inga arbetsuppgifter i Classic, i stället hänvisar boken till 

förlagets hemsida där instuderingsfrågor finns. Till kapitlet Makt och demokrati finn åtta 

frågor och till kapitlet Makt och demokrati i Sverige finns 15 frågor, alla dessa frågor 

bedömer vi vara av faktakaraktär där läsaren förhörs på tidigare text, t.ex. ” Räkna upp fem 

grundläggande demokratiska friheter”. I Konkret finns dock arbetsuppgifter samlade efter 

varje kapitel som är av samma karaktär som de till Classic, däremot finns ytterligare några 

faktafrågor i denna bok till varje kapitel. I denna bok finns även fördjupnings- och diskussions 

uppgifter till hela blocket som kapitlet tillhör. Till varje uppgift framgår det hur det är tänkt att 

eleverna ska arbeta, exempelvis genom att först ska eleverna arbeta två och två, för att sedan 

diskutera i helklass. En av uppgifterna går ut på att eleverna ska diskutera konsekvenserna och 

orsakerna till politikerförakt. Sammantaget är uppgifterna nio till antalet, där vi uppfattar att 

två av dessa är lämpade för diskussion, medan övriga sju frågor mer handlar om fördjupning 

och att leta fakta utanför boken. 

 

Arbetsuppgifterna i Classic är enbart av faktakaraktär och svaren till frågorna går att finna i 

bokens text. I stort finns samma frågor i Konkret, plus några ytterligare. I Konkret finns 

dessutom fördjupnings- och diskussionsuppgifter som kan främja elevernas 

samtalsdemokratiska kompetens. Detta är också det enda vi kan koppla till samtalsdemokrati i 

Konkret.   

 

6.4 Sammanfattande jämförelse  

Granskningen av läroböckerna visar att de presenterar likvärdiga kriterier över vad som 

kännetecknar en demokrati, där yttrandefrihet, regelbundna politiska val, fri partibildning och 

majoritetsprincipen finns i alla böcker, samt rättsäkerhet som endast saknas i Exposé AB.  

 

Alla de undersökta läroböckerna behandlar hur demokrati innefattar vissa värderingar, men 

vilka dessa värderingar är skiljer sig mellan böckerna. I Exposé AB är värderingarna bland 

annat att värna de mänskliga rättigheterna, människors lika värde och åsiktsfrihet, medan 

Exposé Aktiv har hämtat värderingarna från den franska revolutionens tre ideal.  
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Båda Reflex böckerna lyfter fram den enskilde människans värde, men bara i Bas har 

författarna valt att presentera värderingarna förståelse och tolerans som viktiga begrepp i en 

demokrati. I Z- Classic lyft demokrati fram som en livsstil som innebär att ta hänsyn till 

andras åsikter, kompromissa och samarbeta, medan det i Z- Aktiv endast framgår att en 

demokrati innefattar vissa värderingar och att skolan skall främja dessa, men vad dessa 

värderingar innebär framgår ej. 

 

Beträffande de olika demokratimodellerna lämnas störts utrymme i alla läroböcker åt att 

beskriva olika valdemokratiska aspekter, där främst den representativa demokratin skildras. 

De övriga två modellerna anser vi framträder tydligast i Exposé AB och även om inte lika 

tydligt går de att finna i Z- Classic, som båda är avsedda för de studieinriktade programmen. I 

Reflex böckerna har vi svårt att finna någon brödtext som skildrar samtalsdemokratiska 

aspekter. I Reflex Bas tycker vi oss också finna mer som går att koppla till deltagardemokrati 

i förhållande till Reflex Plus. I Z- Classic är de deltagardemokratiska aspekterna mycket 

sparsamma, medan Z- konkret på ett tydligt sätt beskriver direkt demokrati som är en aktivitet 

inom den deltagardemokratiska modellen. 

 

Vad beträffar vilka utmaningar som demokratin står inför finns skillnader mellan böckerna. 

Exposé AB väljer framför allt att ta ett internationellt perspektiv med globaliseringen och 

miljöpolitik som utmaningar, samt terrorgrupper som ett hot mot vår öppenhet. Båda Reflex 

böckerna väljer liknade framställning, vad beträffar antidemokratiska åsikter kontra 

öppenheten. Reflex Plus problematiserar dessutom hur civilolydnad ska hanteras och tar även 

upp att det låga antalet ungdomar som är delaktiga i politiken är ett problem. Författarna till 

Z- Classic väljer istället att ta ett nationellt perspektiv och beskriver det växande 

politikerföraktet som en svaghet med den västerländska demokratin, samt problematiserar 

yttrandefriheten kontra bildförbudet i islam. I varken Exposé Aktiv eller i Z- Konkret kan vi 

finna några exempel på utmaningar som demokratin står inför. Sammantaget blir resultatet att 

samtliga böcker avsedda för studieinriktade programmen på något sätt presenterar utmaningar 

för demokratin, medan endast Reflex Bas är den enda avsedd för yrkesprogrammen som gör 

det.  

 

Samtliga av de granskade böckerna förutom Z- Classic innehåller arbetsuppgifter av skiftande 

karaktär, där frågorna både kräver faktareproducering och fördjupning, samt diskussion. I 

dessa fem böcker tycker vi oss finna diskussionsfrågor som lämpar sig för eleverna att öva sin 
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samtalsdemokratiska och deltagardemokratiska kompetens. Endast i Z- Konkret finns tydliga 

instruktioner som förklarar för läsaren hur arbetsuppgifterna är tänkta att lösas, medan övriga 

böcker endast har kategoriserat uppgifterna efter karaktär. Bara i Exposé Aktiv finns en 

redogörelse över tanken med arbetsuppgifternas syfte och kategorisering, dock uttrycks i 

Reflex böckerna att casen är tänkta att levandegöra samhällskunskapen och få läsaren att göra 

egna ställningstaganden.  

 

Vad gäller textmassan så är den något mindre i alla böcker avsedda för yrkesprogrammen i 

förhållande till respektive lärobok avsedd för de studieinriktade programmen. Viss skillnad 

finns även i brödtexten vad beträffar stoffets framställning mellan böckerna inom samma 

serie. Exempelvis är texten tydligare och ett enklare språk råder i Reflex Bas i förhållande till 

Reflex Plus. Även Exposé ABs text skiljer sig från Exposé Aktiv genom att vara mer öppen 

och problematiserande. Någon radikal skillnad kan vi inte finna mellan de olika 

programinriktningarnas böcker, även om böckerna avsedda för de studieinriktande 

programmen är något mer omfattande.  

7. Diskussion 

Härmed är textanalyserna avslutade och nedan följer en resultatdiskussion som vi valt att dela 

in efter de frågeställningar vi haft i studien. I diskussionen kommer vi ställa det resultat vi fått 

mot den tidigare forskningen och den bakgrund vi utgått från. Avslutningsvis kommer vi 

avsluta med våra egna reflektioner och förslag på vidare forskning.  

 

Framställningen av demokrati i de studerade läroböckerna 

Resultatet av studien visar att samtliga böcker både avsedda för de studieinriktade- och 

yrkesprogrammen främst fokuserar på att beskriva den representativa demokratin. En möjlig 

orsak till detta kan vara precis som Bronäs (2000) skriver att det råder en osäkerhet över vad 

som innefattas i demokratibegreppet och vilka värderingar det är förknippat med. En 

osäkerhet som kanske även läroboksförfattarna upplever som har till uppgift att återskapa och 

reproducera kunskap. Alla böcker är noggranna med att beskriva att demokrati är folkstyre, 

vilket även är det enda som forskare är ense om. Holmen (2006) menar att en lärobok måste 

kunna tilltala så många som möjligt och överstämma med samhällets värderingar för att kunna 

överleva. Att läroboksförfattarna då väljer att fokusera på det som alla är överens om är då 

inte att uppfatta som något konstigt. Enligt vår mening går det att dra tydliga paralleller 
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mellan beskrivningen av den representativa demokratin i böckerna till den valdemokratiska 

demokratimodellen. En förklaring till detta kan vara att som Rindefjäll (1998) nämner, att 

valdemokrati är den minimalistiska definitionen av demokrati där det lätt går att göra 

åtskillnad mellan en demokrati och en icke- demokrati. Av den anledningen kan den 

valdemokratiska framställningen vara fruktsam att använda i böckerna för att eleverna lätt ska 

kunna göra åtskillnad mellan dem.  Ytterligare en möjlig förklaring till det stora utrymmet 

beskrivningen av den representativa demokratin får kan vara att Sverige och många av de 

länder i världen som anses vara demokratier nyttjar den representativa demokratin. Att lägga 

fokuset på den representativa demokratin kan underlätta elevernas lärande genom att detta kan 

relateras till verkligheten och det land de lever i. Dock ställer vi oss kritiska till om det är rätt 

väg att gå, då Oscarsson (2003) säger att den representativa demokratin lätt kan uppfattas som 

elitistisk och att då ge stort utrymme åt den representativa demokratin kan i stället leda till att 

eleverna känner ett avstånd mellan sig själva och den styrande makten, vilket kan göra att 

deras intresse för att påverka och deltaga svalnar. Som nämnts har Oscarsson (2003) 

sammanställt vilken kompetens som krävs av medborgarna i den valdemokratiska modellen, 

vilket framförallt är ideologisk orientering och kunskap om de olika partierna. Detta är även 

något som samtliga läroböcker lämnar stort utrymme till och enligt vår mening framställs 

demokrati som att främst innefatta att rösta i val.  

 

Vad beträffar de olika demokratimodellerna är det främst den valdemokratiska modellen som 

gör sig synlig i samtliga böcker, vilket kan vara orsaken till att elever uppfattar demokrati 

främst som ett folkstyre som innebär att rösta i val, vilket Oscarsson (2005) kom fram till i sin 

studie. Vidare kom han fram till att eleverna ansåg att den goda demokratin var den 

valdemokratiska modellen, vilket är förståligt då läroböckerna som ramfaktor främst 

fokuserar på den valdemokratiska modellen. Tendensen som Bronäs (2003) uttrycker 

angående att läroböckerna under 1990-talet mer och mer sluter sig och fastställer vad 

demokrati är verkar bibehållas utifrån de böcker vi har granskat, då flera av böckerna på ett 

tydligt sätt kategoriserar demokrati genom att definiera vad som innefattas i begreppet. Att 

böckerna väljer att ge störts utrymme för den valdemokratiska modellen kan även ha sin 

förklaring i att denna modell kräver mest faktakunskaper av medborgarna.  

 

Angående den deltagardemokratiska modellen finns i flertalet av böckerna inte någon 

uppmaning gällande att det är viktigt att vara delaktig och engagerad i samhället. Endast 

Exposé AB uttrycker att kärnan i ett demokratiskt land är att medborgarna kritiskt ifrågasätter 
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och är delaktiga. Samma bok ger även exempel på hur man med dagens teknik på ett effektivt 

sätt kan skapa opinion genom att utnyttja internet. De andra läroböckerna målar istället upp 

aktivt deltagande som en rättighet i en demokrati och många gånger underordnat den 

representativa demokratin. Att läroböckerna i liten utsträckning behandlar vikten av 

deltagande i demokratin, samtidigt som läroboken alltjämt har en central plats i undervisning 

där många lärare förlitar sig på läroböckerna, menar vi kan bidra till det ökande 

politikerföraktet som just läroböckerna målar upp. Enligt Holmén (2006) speglar läroboken på 

ett bra sätt samhällsklimatet och vad vi då ställer oss frågande till är om demokrati idag främst 

innefattar att rösta i val och låta politikerna ansvara för resten, med så lite deltagande från 

övriga medborgare som möjligt. Att eleverna dessutom som Oscarsson (2005) påpekar får 

begränsad träning i deltagardemokrati kan medföra att klyftan mellan de som styr och 

medborgarna ökar, där vi går mot ett mer elitistiskt samhälle. Något som förstärker detta 

resonemang är slutsatsen Eriksson (2006) har i sin avhandling, där det visar sig att eleverna i 

praktiken uppfattar demokrati som valdemokrati med elitistiska drag, där politikerna anses 

vara de verkliga makthavarna. En möjlig förklaring till att läroböckerna främst fokuserar på 

de valdemokratiska aspekterna kan vara den konflikten mellan den samtida reproduktionen 

och den historiska reproduktionen som enligt Johnsson Harries (2009) gör avtryck i skolans 

läroböcker. Då det vid framställning av läroböcker krävs ett urval av stoff är en tänkbar 

förklaring att den funktionalistiska demokratiuppfattningen väljs på grund av den historiska 

reproduktionen. Dock ska det tilläggas att läroboksförfattarna möjligen väljer att ge stort 

utrymme åt den valdemokratiska modellen på grund av den samtida reproduktionen. 

Författarnas bedömning kan vara den att eleverna behöver främst kunskaper och färdigheter 

inom den valdemokratiska modellen för att leva i det nutida samhället och precis som 

Oscarsson (2003) påvisar kräver också den valdemokratiska modellen mest faktakunskaper, 

vilket kan vara ytterligare en orsak.   

 

Enligt vår uppfattning skulle böckerna i större utsträckning kunna uppmuntra till ett deltagar- 

och samtalsdemokratiskt förhållningssätt då de i skolans demokratiuppdrag just är betoning på 

dessa två aspekter och att vi i Reflex serien inte kan finna någon koppling till 

samtalsdemokrati i brödtexten tycker vi är anmärkningsvärt. I de fall böckerna påvisar 

deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter görs det i många fall ytterst kort och neutralt. 

Exempel på detta är att även om Exposé AB tar upp mycket av samtalsdemokratins kärna och 

hur viktigt det är med diskussion, så tilläggs att förfarandet är tidskrävande och ineffektivt, 
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där vi menar att boken i större utsträckning hade kunnat belysa de positiva aspekterna med 

samtal. 

 

Även fast vi inte använt oss av Bronäs (2000) demokratimodeller som verktyg i analysen är 

det av intresse att lyfta fram dem här i diskussionen då vi under studien tydligt har 

uppmärksammat dem. I sin avhandling kommer hon fram till att det är främst 

beslutsmetodens demokrati som gör sig synlig. Samma tendenser menar vi går att se i de 

böcker vi har analyserat, då det främst är den representativa demokratin som ges utrymme och 

precis som i Bronäs (2000) avhandling kommer vi fram till att läroböckerna upprepande 

gånger framhäver demokrati som en beslutsmetod. Vi kan även finna en intressant likhet 

mellan de fyra Reflex och Z böckerna och hennes avhandling vad beträffar framställningen av 

den västerländska demokratin. I avhandlingen kommer hon fram till att läroböckerna 

beskriver västerländsk demokrati som att det fanns koncensus över vad det betyder. Samma 

sak tycker vi oss finna även i Reflex och Z serien genom att de gör synonym mellan 

demokratiska principer och västerländsk demokrati, samt menar att just den västerländska 

demokratin innefattar mer än endast en beslutsmetod. Även fast beslutsmetodens demokrati 

gör sig mest synlig i de granskade böckerna, finner vi också skildringar som går att koppla till 

frihetens demokrati genom att samtliga böcker i någon mån lyfter fram rätten till åsiktsfrihet 

och demonstrationsfrihet i en demokrati. Av alla de granskade böckerna framhålls vikten av 

åsiktsfrihet och att det i ett land ska finnas en pluralism av dessa, samt att alla ska få uttrycka 

den. Att vårt resultat visar stora likheter med Bronäs (2000) finner vi intressant då hennes 

studie är ur ett historiskt perspektiv vilket vi anser ytterligare stärker antagandet om att den 

historiska reproduktionen är stark i läroböckerna.  

 

Överlag fokuserar samtliga av de granskade böckerna på demokrati som styrelseform och 

texterna är främst faktaframställande, där mestadels av faktaframställningen presenteras som 

att den är sann. Exempel på detta är i boken Exposé Aktiv som tydligt fastställer att 

direktdemokrati inte är praktiskt möjligt i verkligheten, tillskillnad från Z- konkret som istället 

menar att det är en ovanlig form av demokrati. Inslag finns i brödtexten i de granskade 

böckerna som ger möjlighet för läsaren att vidga kunskapsformerna förståelse och färdighet. 

Detta sker främst när olika utmaningar för demokratin presenteras. Trots att skolan inte enbart 

ska undervisa om demokrati, utan även uppmuntra till demokratiska arbetsformer väljer 

läroboksförfattarna att i brödtexten främst göra en beskrivning om demokrati.  
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Arbetsuppgifternas utformning  

Som resultatet visar innehåller alla böcker utom Z- Classic både frågor som är av ren 

faktakaraktär och frågor som är lämpade för diskussion eller fördjupning. Däremot finns 

generellt ytterst lite information i läroböckerna över hur frågorna är tänkta att användas. Som 

vi tidigare har nämnt finns lärarhandledning till samtliga böcker där instruktioner kan finnas, 

däremot medföljer inte dessa. Endast i Exposé Aktiv finns tydliga instruktioner över hur 

läsaren skall arbeta med dessa. Denna bok menar vi även ger goda förutsättningar för eleverna 

att utveckla sin samtalsdemokratiska kompetens genom att boken uppmuntrar läsaren till att 

komma fram till ett slutförslag genom samtal och diskussion. Enligt vår tolkning fångar 

diskussionsuppgifterna i Exposé AB grunderna i ett deliberativt samtal genom att de 

inspirerar läsaren till att uttrycka sina egna synpunkter och kräver personliga 

ställningstaganden. 

 

Dock menar vi att samtliga av de böcker som innehåller diskussionsuppgifter på ett effektivt 

sätt går att använda för att utveckla både elevernas deltagar- och samtalsdemokratiska 

kompetens genom handledning av läraren, vilket läroboksförfattarna möjligtvis förväntar sig. 

Uppgifterna menar vi uppmuntrar till diskussion som gör det möjligt för eleverna att utveckla 

sitt sinnelag, omvärdera sina egna åsikter och ger dem möjlighet att möta andras åsikter, 

vilket enligt Oscarsson (2003) är dygder som krävs inom samtalsdemokratin.  

 

Något vi däremot anser värt att uppmärksamma är att böckerna fokuserar på värderingarna 

och idealen i samtalen, men inte på själva beslutet som samtalsdemokratin eftersträvar. En 

orsak till detta tror vi kan vara den kritik som Gilljam & Hermansson (2003) presenterar, att 

samtalsdemokratins ideal är orealistiska eftersom bland annat makt och egenintresse 

automatiskt påverkar. Om den samtalsdemokratiska teorin då har svårt att fungera rent 

praktiskt i en stat kan det därför anses vara irrelevant att eleverna som framtida medborgare 

ska fokusera på denna typ av beslutsfattande. Däremot uppfattar vi det som att författarna 

menar att de värderingarna och egenskaperna som krävs vid samtalsdemokratins process är 

värderingar som bör uppmuntras. Då de samtalsdemokratiska aspekterna är mycket 

sparsamma i brödtexterna i de granskade böckerna medför det att läsaren får begränsad 

erfarenhet gällande de olika typerna av deliberation. Inte i någon av böckerna kan vi finna text 

som tydligt går att koppla till ren elitdeliberation eller elit-medborgardeliberation. I 

brödtexten finns endast aspekter av medborgardeliberation, vilket enligt vår tolkning också är 

den enda formen av deliberation som arbetsuppgifterna uppmuntrar till. 
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Vad beträffar förhållandet mellan arbetsuppgifterna och kunskapsformerna fokuserar Z-

Classic enligt vår uppfattning uteslutande på faktakunskaper då uppgifterna endast efterfrågar 

kvantitativ information från lärobokstexten. Att läroboksförfattaren väljer att endast fokusera 

på faktakunskap i arbetsuppgifterna kan möjligtvis ha sin förklaring i att han främst väljer att 

fokusera på det politiska maktområdet, alltså den valdemokratiska modellen som i första hand 

kräver faktakunskaper.  

 

I de övriga läroböckerna menar vi att det finns möjlighet för eleverna att vidga sin förståelse, 

främst genom diskussionsuppgifterna då de uppmuntrar till reflektion och i många fall kräver 

att läsaren kopplar samman flera begrepp. De fem böckerna ger även möjlighet för läsaren att 

utveckla sina färdighetskunskaper genom att uppgifterna efterfrågar analys, dialog, 

sammanställning av fakta och vill att läsaren argumenterar, samt drar slutsatser. Genom att 

arbetsuppgifterna innehåller dessa tre kunskapsformer tolkar vi det som att det finns möjlighet 

för läsaren att skapa en förtrogenhet genom att arbeta med dessa uppgifter.    

 

Värt att lyfta fram är de case som finns i båda Reflex böckerna, framförallt de i Plus. Dessa 

case menar vi ger möjlighet för läsaren att skaffa sig fakta, förståelse och färdighet genom 

texternas problematiseringar och uppgifternas utformning. För att läsaren ska kunna 

genomföra casen krävs att denne använder sig av tidigare faktakunskaper och även skaffar sig 

nya, samt måste sätta dessa faktakunskaper i en ny situation.    

 

Skillnader mellan de olika programinriktningarnas läroböcker 

Skillnaden mellan böckerna är mindre än vad vi antog den skulle vara innan studien började. 

Främsta skillnaden är att textomfånget är mindre i samtliga böcker avsedda för 

yrkesprogrammen i förhållande till böckerna avsedda för de studieinriktade programmen. 

Studien visar inte att det finns en klar skillnad mellan de olika programinriktningarnas böcker, 

skillnaden finns snarare mellan varje individuell bok. Dock finns vissa små skillnader mellan 

de olika programmens böcker, där vi ställer oss frågande till varför böckerna med samma 

författare väljer att göra dessa skillnader. Exempelvis varför har författaren inte tagit med 

avsnittet Demokrati – ideal, etikett eller honnörsord? i Z-konkret, då det finns i Z-Classic 

eller avsnittet om direkt demokrati som finns i Z-konkret, men inte i Z-Classic?  
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Vi kan inte se något samband mellan att det råder skillnad på hur proven är utformade mellan 

de två programtyperna som Odenstads (2010) studie visade och att de använder olika 

läroböcker. Enbart utifrån läroböckerna kan inte vi se några tydliga indikationer på att 

eleverna inom yrkesprogrammen blir sämre förberedda inför ett liv som framtida 

demokratiska medborgare och får en sämre demokratisk kompetens. Att få skillnader har 

uppdagats mellan de olika programmens böcker kan dels bero på att de faktiska skillnaderna 

är små eller dels på att vår teoretiska utgångspunkt och metod inte gjort det möjligt att finna 

dessa. Möjligtvis hade ett läroplansteoretiskt perspektiv gett ett annat resultat, men då vi 

befinner oss i gränslandet mellan två läroplaner bedömde vi det ej som fruktbart. En annan 

metod skulle också ha varit möjlig att använda, exempelvis hade en kvantitativ studie varit 

möjlig, där vi hade räknat hur vanligt förekommande vissa begrepp hade varit. Dock hade inte 

resultatet gett samma djup som vi önskade i studien. 

 

7.1 Avslutande reflektioner  

Enligt vår mening skulle samtliga av de granskade böckerna kunna lämna större utrymme åt 

både deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter, då just dessa två modeller uppmuntras i 

skolans styrdokument. Då styrdokumenten klart säger att skolan inte endast ska undervisa om 

demokrati, utan i och genom demokratiska arbetsformar tror vi att om större utrymme skulle 

lämnas åt deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter i läroböckerna skulle detta lättare kunna 

uppmuntras. Vi menar även att böckerna i större utsträckning kunnat innehålla flera 

problematiseringar gällande demokrati och dess utmaningar, samt mer kunnat uppmuntra till 

deltagande i olika samhällsprocesser. Dock ska tilläggas att då vi bara har granskat utvalda 

delar i böckerna kan problematiseringar i böckerna ha fallit bort, genom att de har funnits i 

andra kapitel. Detta kan då ses som en svaghet i studien, men att undersöka en större 

textmassa bedömde vi som alltför omfattande. Dock kunde vi ha valt att undersöka färre 

böcker, men resultatet hade då blivit smalare då inte lika många böcker hade varit 

representerade. Hade vi dessutom valt fler kapitel från varje lärobok som inte lika tydligt har 

anknytning till demokrati hade tolkningsprocessen blivit betydligt svårare och enligt vår 

bedömning mer subjektiv.  

 

Något vi tycker är anmärkningsvärt är att ingen bok problematiserar det faktum att eleverna 

själva inte får rösta, samtidigt som väldigt stort utrymme lämnas åt att beskriva den 

representativa demokratin och röstningsförfarandet. Demokrati är ett flertydligt begrepp som 
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inte endast innefattar ett styrelseskick, utan även innefattar en mängd värderingar. Vi anser 

det därför intressant att böckerna fokuserar främst på den funktionalistiska 

demokratiuppfattningen såsom valsystem snarare än den normativa demokratiuppfattningen, 

då majoriteten av eleverna ej är röstberättigade. Enligt vår mening borde böckerna fokusera 

mer på deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter än vad de redan gör då det är dessa 

modeller som eleverna främst kan nyttja under sin skolgång. Precis som Bronäs (2000) studie 

visade menar vi att beskrivningen över demokrati i läroböckerna inte leder till engagemang 

och att en förändring måste ske i läroböckerna.  

 

För att eleverna ska kunna öka sin demokratiska kompetens krävs att undervisningen omfattar 

både val- deltagar- och samtalsdemokratiska aspekter. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Genom denna studie har vi blivit uppmärksammade på att flera av läroböckerna refererar till 

Schweiz direktdemokratiska kantoner vid framställningen av vad direktdemokrati är. 

Samtidigt som vi har läst Bronäs (2000) avhandling där hon har jämfört svenska och tyska 

läroböcker gällande framställningen av demokrati. Med bakgrund av detta finner vi att det 

skulle vara intressant att undersöka och jämföra schweiziska och svenska 

samhällskunskapsböcker i deras framställning av demokrati, med tanke på de schweiziska 

kantonernas säregna direktstyre.  

 

Då en ny läroplan är i antågande för gymnasieskolan finner vi att det skulle vara intressant att 

göra en studie likt denna, men med ett läroplansteoretiskt perspektiv, för att se om 

läroböckerna överstämmer med de nya läroplanerna. Framförallt skulle det vara intressant att 

se om de små skillnaderna som råder mellan de olika programinriktningarnas böcker kvarstår. 
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   Bilaga  

Observationsschema 

Vad är demokrati enligt läroböckerna? 

 Vad skrivs om hur demokrati kan tillämpas i praktiken? 

 Vilka problematiseringar av demokratibegreppet finns i texterna? 

 Beskrivs demokrati som något mer än ett beslutssystem? 

 Synliggörs Dahls kriterier för en demokratisk process? 

Hur är arbetsuppgifterna utformade som har anknytning till demokrati? 

 Vilket innehåll behandlas/efterfrågas i arbetsuppgifterna? 

 Vilka arbetssätt behandlas/efterfrågas i arbetsuppgifterna? 

I vilken utsträckning kan framställningen av demokrati relateras till olika 

demokratimodeller?  

 Valdemokrati 

 Deltagardemokrati 

 Samtalsdemokrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


