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Abstrakt 

Uppsatsen undersöker hur samhällskunskapsböckers innehåll, med fokus på 

förmedlandet av ekonomiska förhållanden, har förändrats över tid.  

Läroplanerna GY70 och Lpf94 har granskats, tillsammans med respektive 

läroplaners kursplaner för ämnet samhällskunskap för gymnasiestudier. Teorier om 

anledningarna till att det finns läroplaner och läromedel, samt teorier om hur man kan 

arbeta med dem finns även presenterade. 

Undersökningen är gjord utifrån tre läromedel i samhällskunskap, vilka har närlästs 

och i samband med närläsningen dokumenterats i ett analysschema utifrån vilket 

resultatet är presenterat. Läromedlen är från år 1966, 1990 och 2007. 

Innehållsmässigt följer läromedlen till övervägande del vad som eftersöks från 

styrdokumentens håll, även om det finns skillnader i hur och i vilken utsträckning 

information lyfts fram i de olika läromedlen. Sammanfattningsvis kan sägas att 

ekonomiavsnitten i läromedlen har blivit mindre i omfång samt att 

bakgrundsinformationen till varför våra ekonomiska system fungerar som de gör, 

successivt uteslutits ur läromedlen.  

 

 

Nyckelord 

Läroplaner, Läromedel, GY70, Lpf-94, Samhällskunskap, Ekonomiundervisning. 
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1 Inledning 

Enligt Nationalencylopedien beskrivs ämnet samhällskunskap som följande: 

Samhällskunskap, undervisningsämne i grund- och gymnasieskolan som är 

sammansatt av stoff och förklaringsfaktorer från de akademiska disciplinerna 

statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och kulturgeografi. Samhällskunskap 

förekommer även som blockämne på universitetsnivå.
1
 

 

Som samhällskunskapslärare funderar jag ofta på ämnets sammansättning och 

komplexitet: Vilken kunskap det är som förmedlas till eleverna, och hur dessa olika 

akademiska dicipliner som samvägts i det samlingsämne som samhällskunskapen är ska 

fördelas på ett korrekt sätt. 

I egenskap av gymnasielärare utgår jag från skolverkets kursplaner, den aktuella 

läroplan som råder samt de programmål som den undervisade eleven gäller under när 

jag undervisar. Jag vet därigenom hur viktigt det är att följa de föreskrivna riktlinjerna 

för undervisningens innehåll, men; dessa har ju naturligtvis inte alltid varit desamma. 

När jag själv för många år sedan, i egenskap av elev, för första gången hörde talas om 

samhällsekonomi i skolan; det talades med stolthet om att Sverige var ett land där vi 

hade blandekonomi – det innebar att vår ekonomi var en sammanslagning av de bästa 

delarna från planekonomin och de bästa delarna från marknadsekonomin. I dagens 

Sverige som just genomlider, eller genomlidit, beroende på hur man ser på det, 

följderna av en stor finanskris är det svårt att i dessa marknadsekonomiska ruiner se 

spår av planekonomi. Om jag som samhällskunskapslärare idag på något sätt skulle 

glorifiera planekonomins förtjänster så skulle jag bli starkt ifrågasatt. Tidens anda är 

annorlunda – och så kanske även läroplanernas föreskrifter om undervisningsinnehållet.  

Framförallt är det intressant att fundera på följderna av att vi undervisar ungdomar 

om samhällets uppbyggnad på olika sätt Det är viktigt att komma ihåg att man som 

lärare påverkar människors syn på verkligheten. Den som lärt sig att planekonomi, med 

alla inkluderade ideologiska aspekter som exempelvis människosyn och utopi, är det 

ideala sättet att grunda samhällsstrukturen på så skiljer sig denna människas 

verklighetsuppfattning väsentligt från den som ser samhället utifrån ett 

marknadsekonomiskt perspektiv. Vilka konsekvenser dessa väsensskiljda 

verklighetsuppfattningar kan få har vi sett under kalla krigets dagar, och fortfarande 

                                                 
1 http://www.ne.se/samh%C3%A4llskunskap 2013-07-28, kl.14.14 

http://www.ne.se/samh%C3%A4llskunskap
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finns stater i världen som känner sig så hotade av andra länders ekonomiska system och 

samhällsstruktur att de isolerar sig och för mer eller mindre stilla krig mot dem som 

försöker omvända deras ekonomisk-ideologiska uppfattning. 

Nu är det inte så att vi i Sverige står inför en ekonomisk-ideologisk kris eller 

tveksamhet av något slag, men det är fortfarande mycket intressant att se om och hur 

läromedlen under de senaste 30 åren har påverkats av läroplaner och politiska 

strömningar, eller om deras beskrivning av exempelvis den samhällsekonomiska 

uppbyggnaden är konstant genom åren. 

Hur styrda vi lärare är av de aktuella läroböcker som vi mer eller mindre använder 

oss av i vår undervisning och i vilken utsträckning vi använder oss av, eller låter vår 

undervisning influeras av läroböckernas fördelning av de akademiska principer som 

samhällskunskapen inbegriper är en helt annan undersökning. Rimligt är nog att tro att 

vi lärare, och eleverna som även de kan antas läsa läroböckerna, påverkas av hur 

läroböckerna fördelar innehållet i kursboken utifrån de nämnda akademiska principerna 

som utgör ämnet samhällskunskap, utifrån vad läroboksförfattarna uttolkat att ämnet i 

enlighet med läroplaner och kursplaner ska innehålla. Det är intressant att granska hur 

innehållet i kursböckerna ser ut, eftersom de förmodas grunda sig på läroplanerna och 

därför kan antas påverka både lärarnas undervisningsinnehåll och elevernas bild av 

ämnet. Därför är avsikten med denna uppsats att undersöka i vilken utsträckning olika 

tidsepokers läroböcker följer läroplanernas restriktioner för innehåll i kurserna. 

Undersökningen kommer att fokusera på de ekonomiska aspekterna av 

samhällskunskapsämnet eftersom det finns en ekonomisk aspekt av allt. 

Att läroplanerna har ett stort inflytande över undervisningsinnehållet är något som 

Lars-Erik Bjessmo har undersökt. Han menar att detta gäller även med utvecklingen 

som på senare år inneburit att lärares självständighet förstorats med de allt mer 

målstyrda läroplanerna.  Läroplanerna betonar målen för undervisningen och visar på så 

sätt vägen för lärarna när de sedan självständigt lägger upp sin undervisning. Bjessmo 

menar att en detaljstyrd samhällskunskap förmodligen vore en omöjlighet. Läroplanerna 

och politikerna måste ha tillit till lärarnas professionalism och kunskap att själva planera 

undervisningen.
2
  

Läroplaner och läromedel är naturligtvis politiskt färgade; de är styrda av staten och 

det politiska inflytandet är oundvikligt även om neutralitet eftersträvas.  

                                                 
2
 Bjessmo, Lars-Erik, Arfwedson, Gerhard (Red.) (1990). Samhällskunskapen i gymnasieskolan. Om 

samhällsstudier i förändring. Stockholm: Didaktikcentrum, HLS Förlag. s.17 
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På det sätt som grund- och gymnasieskolan är utformad när denna uppsats påbörjas 

(år 2011) har det från regeringens håll kommit ut två läroplaner för gymnasieskolan: 

Läroplan för gymnasieskolan 1970 (GY-70) och Läroplan för de frivilliga skolformerna 

1994 (Lpf-94). Ytterligare en läroplan är under framställan, GY11. Eftersom det är 

rimligt att anta att läroböcker formuleras med utgångspunkt i de senaste läroplanerna är 

det intressant att undersöka vad GY-70 och Lpf-94 uttrycker om ämnet 

samhällskunskap och framförallt om samhällsekonomin. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande:  

Under rubriken Bakgrund kommer inledningsvis Sveriges bildningshistoria att 

kortfattat redogöras för. Därefter redogörs kortfattat för den svenska gymnasieskolans 

framväxt och utveckling.  Framväxten av ämnet samhällskunskap, till vad det är idag, 

samt läroboksutvecklingen inom samhällskunskapsböcker redogörs ingående för. 

Därefter redovisas vad som står i Gymnasieförordningen 1970 om ämnet 

samhällskunskap. När detta preciserat redogörs för Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna 1994, och vad som däri står om samhällskunskapsämnet. Läroplansteori, 

såväl som läroboksteori redogörs för som två sista kapitel i bakgrunden. 

När denna faktabas är redogjord för, presenteras problemformuleringen och 

uppsatsens syfte, och härefter kommer en metodbeskrivning som redovisar hur 

undersökningen genomförts, vad som undersökts och hur data bearbetats. Ett kapitel om 

metodkritik följer på detta. 

Under kapitelrubriken Läroboksundersökning presenteras resultaten av 

undersökningen av de tre böcker som granskats. Läroplaner och läromedel är den sista 

av uppsatsens delar; här jämförs läromedelsundersökningens olika delar med den 

kunskap som finns om GY70 och Lpf-94, läroplansteori och läromedelsteori. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

2 Bakgrund 
 

Sverige har en lång bildningshistoria. Redan på 1200-talet grundades det katedralskolor 

i domkyrkostiften i landet. Under 1500-talet, i samband med reformationen och bibelns 

översättning till svenska, började även undervisningen ske på svenska. På 1600-talet 

grundade man de första gymnasieskolorna i Sverige, och de gamla katedralskolorna 
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gjordes om till trivialskolor. Trivialskolan bestod fram till 1905 när den gjordes om till 

Realskolan som i sin tur fanns kvar till 1972 när skolsystemet ändrades om så att 

Sverige fick en gemensam grundskola och en frivillig gymnasieskola.
3
  

I Gunnar Richardsons artikel Den svenska folkskolans framväxt i ny belysning från 

1990 diskuteras varför Sverige under 1700 och 1800-talet började anordna organiserad 

folkundervisning. Det finns flera olika teorier om varför den svenska folkbildningen 

började just vid detta tillfälle. Flera förklaringar förenas i teorier om att förändringar i 

samhället drivit fram ett behov av anställda som kunde räkna, läsa och skriva. Det 

resoneras kring att folkskolan upprättats för att bedriva en form av social kontroll av 

underklassen och därigenom lära barnen om lojalitet, lydnad, fromhet, den sanna kristna 

läran och fosterlandskärlek. Den teori som Richardson stödjer sig på är dock den som 

förenar ovanstående med att jordbrukets modernisering, grundandet av banker, 

förvaltningssystemets utveckling och den fria föreningsverksamheten ledde till att staten 

genom riksdagsval 1840/41, tog över kyrkans roll som undervisare av folket.
4
 

Moderniseringsprocessen innebar en ökad social-, såväl som geografisk, rörlighet, 

vilket stärkte individen och ett nytt aktivt medborgarskap växte fram. Den nya 

folkskolan blev en naturlig ingång i detta mer bildade medborgarskap. Det var i 

samband med att samhället växte och efterhand omfattade allt fler sektorer som 

skolorna och universiteten började öka i antal. I takt med att läskunnigheten ökade och 

tekniken utvecklades ökade även antalet tidningar runt om i Sverige, vilka i sin tur 

utbildade människorna om samhället och landet och minskade skillnaderna mellan 

samhällsklasserna. Allmänbildningen och det ökade antalet läskunniga lade grunden till 

sockenbiblioteken; vilka i sin tur bidrog till att öka läskunnigheten ytterligare. 

Richardsson uppger att det kring år 1868 fanns cirka 1400 sockenbibliotek i Sverige. 

Enligt Richardsson går det inte att förklara folkundervisningens framväxt utan att 

ingående granska samhällsutvecklingen.
5
  

Den svenska gymnasieskolan var tidigare djupt förankrad i teologin men blev 

efterhand allt mer vetenskapligt inriktad. 1964 införde den svenska Riksdagen fem 

linjer på gymnasieskolan: humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, 

                                                 
3 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm   2011-08-03 09.30 
4 Nordström, Stig G. (Red.) (1990). Årsböcker i svensk undervisningshistoria 1990, Volym 165, Uppsala: 

Föreningen för svensk undervisningshistoria. s.59-72 Den svenska folkskolans framväxt i ny belysning 

av Gunnar Richardson 
5 Nordström, Stig G. (Red.) (1990) s.59-72 

http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
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ekonomisk och teknisk linje. 1968 beslutade riksdagen att arbeta fram en läroplan för 

gymnasieskolan; denna läroplan är den vi kallar GY70.
6
 

1995/96 ändras gymnasieskolan och läroplanen ytterligare en gång efter ett 

riksdagsbeslut och Lpf 94 godkänns. Gymnasieskolans program ändras på så sätt att 

16st nya program skapas.
7
   

Enligt Skolverket och Lpf 94 är följnade ämnen kärnämnen och obligatoriska för alla 

gymnasieprogram: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa,  matematik, 

naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.
8
  

 

2.1 Olika syn på ämnet samhällskunskap – ämnesinnehållet fastläggs 

 

När det gäller samhällskunskapens karaktär så beskrivs i Skolverkets ämnesplan att 

samhällskunskapen kom till 1946. Det var fram till 1953 ett sammanslaget ämne med 

historieämnet; historia och samhällslära hette det då. I samhällskunskapens begynnelse 

var ämnet en sammanslagning av statsvetenskap och nationalekonomi. Efterhand har 

man lagt till andra ämnen som sociologi, kulturgeografi och rättskunskap. Det är viktigt 

att eleverna lär sig att förstå och analysera samhället i tidsanda och kontext med hjälp av 

begrepp som: ekonomi, inflytande, makt, klass, intresse och påverkansmöjligheter. 

Även perspektiven lokalt, regionalt och globalt är viktiga att förmedla i samband med 

exempelvis naturresurser och internationella sambarbeten.  

Under det sena 1940-talet ville skolöverstyrelsen se över ämnet samhällskunskap. 

Man ville skapa en allmän och för hela landet gällande plan för ämnet och göra 

läroböckerna enhetliga med riktlinjer för innehållet. Kommittén, med Conrad Jonsson i 

ledning, presenterade sina resultat för skolöverstyrelsen och kom med direkta förslag på 

vad en enhetlig lärobok i samhällskunskap skulle innehålla.  

Innan denna utredning gjordes var ämnet samhällskunskap inget eget ämne på de 

högre stadierna i skolan utan undervisades tillsammans med historia som historia med 

samhällslära.
9
 Som eget skolämne introducerades samhällskunskapen först 1962 och då 

med tanken att den skulle ha ett medborgarfostrande innehåll. Undervisningen av 

samhällskunskap koncentrerades då till de treåriga teoretiska linjerna i årskurs två och 

                                                 
6 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm   2011-08-03 09.30 
7 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm   2011-08-03 09.30 
8 Skolverket, (1995) Betygsboken2 - om betygskriterier i ett nytt betygssystem 

för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, Stockholm: Liber distribution, s.5 
9 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) Utlåtande angående lärobok i samhällskunskap vid 

folkskoleseminarierna. Avgivet av inom skolöverstyrelsen tillkallade sakkunniga. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen. s.3 f 

http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
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tre. Skolöverstyrelsen, de politiska partierna med ungdomsförbunden, näringslivet, 

högskolorna och universiteten var mycket positiva och drivande i frågan om detta nya 

ämne. Negativa var framförallt geografi- och historielärare eftersom de upplevde sig 

utträngda av detta nya, närliggande ämne.
10

 

De som under tiden för detta utlåtande till Skolöverstyrelsen läste vid 

folkskoleseminarier hade olika studiebakgrund, vilket man var tvungen att ta hänsyn till 

vid upprättandet av en samhällskunskapsbok för denna skolform. Man redogör för att 

flertalet av dem som läser på folkskoleseminarier har realexamen eller motsvarande 

utbildning och att den framtida samhällskunskapsboken kommer att riktas till dessa 

studenter. De studenter som har studentexamen förmodas se den mesta samhällskunskap 

på denna nivå som upprepning och kan därför förbigå stora delar av 

samhällskunskapsundervisningen. Den planerade enhetliga samhällskunskapsboken 

kommer med andra ord vara en samhällskunskapsbok för studenter som ännu inte har 

studentexamen.
11

 Skolöverstyrelsens sakkunniga uttrycker att den planerade boken till 

största del kommer att grunda sig på gymnasiets kurser och därför även kommer att vara 

användbar på gymnasiet och vid grundläggande universitetsstudier.
12

 

Enligt Jonssons rapport till Skolöverstyrelsen används i hela Sverige för tiden 12 

olika läroböcker i de 12 folkskoleseminarier där man efterfrågat information om 

läromedlen för samhällskunskap. De flesta seminarier använder flera olika böcker i 

undervisningen eftersom det inte finns någon allmän eller övergripande lärobok som 

innefattar de områden som ämnet bör täcka. Flera av böckerna fokuserar endast på en 

mindre del av samhällskunskapen, exempelvis Sveriges styre eller kommunalkunskap. 

För att fylla dessa luckor bestäms att man ska utarbeta en lärobok i samhällskunskap för 

de högre skolstadierna som främjar ett mer universitetsmässigt arbetssätt; exempelvis 

med lärarledda diskussioner.
13

 Skolöverstyrelsens sakkunniga uttrycker vid upprepade 

tillfällen att deras intention är att sammanställa en lärobok med ett stimulerande innehåll 

och upplägg. Även språket ska ha en hög nivå och på så sätt påverka att läroboken blir 

en helgjuten produkt.
14

 Avsikten är att boken även ska kunna användas av de det fria 

folkbildningsarbetet och vid folkhögskolorna runt om i landet. Eftersom lärarna på 

                                                 
10 Bjessmo, Lars-Erik, (1990) s.7 f 
11 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.9 f 
12 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s. 11 
13 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.4 ff  
14 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.11, 13 
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dessa utbildningar efterfrågat en bok av detta slag är förhoppningen att även 

officersutbildningen kan börja använda framtida läroböcker.
15

 

Förutom att läroboken ska vara stimulerande till stil, språk och innehåll har 

skolöverstyrelsen höga krav på bokens saklighet och objektivitet. Alla omstridda 

samhällsvetenskapliga problem måste behandlas objektivt, demokratiska värden ska 

behandlas fylligt, förenklingar ska undvikas och en uppmuntran av det egna kritiska 

tänkandet ska hela tiden uppmuntras. Författarna är tydliga med att det ska finnas en 

vetenskaplig syftning i boken som ska stimulera studenters tänkande och uppmuntra till 

att debattera det vardagliga. Verklighetstrogna exempel och väl valda illustrationer som 

belyser fakta och/eller problem är viktiga för åskådligheten och förståelsen.
16

 

Statskunskapen fick enligt skolöverstyrelsens sakkunniga, till skillnad från 

samhällsåskådningarna, inte ta för stor plats i undervisningen. I tydlig efterkrigsanda 

uttryckt att demokratin i egentlig mening står och faller med de enskilda medborgarnas 

aktiva och upplysta medverkan. De samhällsekonomiska frågorna ville man trycka 

separat och göra till en egen avdelning med motivationen att läraren då har en lättare 

uppgift att genomgående väva in samhällsekonomin i undervisningen. Den ekonomiska 

avdelningen planeras innehålla följande kapitel: ekonomisk historia, befolkningens 

förändring, konsumtion och inkomstfördelning, naturtillgångar, sparande, företag, 

reklam och handel, penningväsendet, konjukturpolitik, näringsorganisationer, staten och 

det ekonomiska livet, nationalinkomstens fördelning och privat hushållning. Man är 

dock tydlig med att detta upplägg gynnar endast de äldre studenterna och att boken 

därför inte är lämplig för undervisning i de yngre åldrarna där man behöver en klart 

mindre grad av abstraktion i innehållet.
17

 

Det är dessa krav på innehållsorganisation i samhällskunskapen som denna uppsats 

undersökning utgår ifrån. Det är de direkta förslagen på ämnesord som är 

sammanställda i Bilaga 1, utifrån vilka läroböckerna genomsökts. 

Enligt Lars-Erik Bjessmo bestod samhällskunskapslärarna 1962, när ämnet blev ett 

självständigt ämne, främst av statsvetare, nationalekonomer och kulturgeografer, ofta i 

kombination med varandra eller med historia, psykologi eller socialkunskap. Detta fick 

följden att ämnet fick en aning skiftande karaktär.
18

 

                                                 
15 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.11 f 
16 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.14 ff 
17 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) s.16 f 
18 Bjessmo, Lars-Erik, (1990) s.7 ff 
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Lars-Erik Bjessmo redogör i boken Samhällskunskapen i gymnasieskolan för att 

målbeskrivningarna för samhällskunskapen har varit i stort sett oförändrade sedan man 

(exempelvis Skolöverstyrelsen 1949) började spekulera i hur de först skulle se ut. I GY 

70 framhålls i stort sett samma kapitelrubriceringar som framgår att man föreslog 1949. 

1978 gör Skolöverstyrelsen en revision som betonar införandet av internationaliserings- 

och informationsfrågornas roll i undervisningen. Det blir dock först 1988 som ett 

verkligt trendbrott sker. Målbeskrivningen av ämnet samhällskunskap gör enligt 

Bjessmo att ämnet får en helt annan tyngd. Fakta, analys, värdering och handling ska 

härefter ligga till grund för undervisningen. Han pekar på inflytandet av Lgr 80 där 

människan ses som en aktiv varelse och visar på likheterna i lärplanstillägget 1988:82 

som han menar präglas av en aktiv, kreativ människosyn.
19

 

Det är med 1988 års tillägg i läroplanen som en humanistisk grundsyn och elevens 

livssituation ställs i centrum för undervisningen i samhällskunskap. Enligt Bjessmo 

uppmärksammas nu de pedagogiska frågeställningar om elevers förståelse, kunskap och 

uppfattande av kunskaper som tidigare förbisetts. Elevernas förkunskaper, intressen och 

behov är grundelementen i samhällskunskapsundervisningen. Att föreskriva vilka dessa 

förkunskaper, intressen och behov ska vara är omöjligt, men måste ändå utgöra grunden 

för undervisningssituationen. Tidigare var regelstyrningen av undervisningen tydligare, 

den har nu övergivits till fördel för målstyrningen som i GY70 är tydlig. 

Gymnasielärare i samhällskunskap anser enligt Bjessmo att det är bra att målstyrningen 

har ökat eftersom det innebär ett betydligt friare arbetssätt än tidigare.
20

 

 

2.2 GY70 

Enligt GY70 är huvudmomenten i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiets tre- 

och fyraåriga linjerna: befolkning, bebyggelse och näringsliv, samhällsekonomi och 

ekonomisk politik, samhällsplanering, statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar, 

opinionsbildning, internationell politik och ekonomi, aktuella samhällsfrågor. Den 

samhällsekonomiska biten rekommenderas av skolöverstyrelsen att lärarna fokuserar till 

det andra och tredje året under gymnasietiden.
21

 

Under rubriken Mål och riktlinjer uttrycks att det är samhällets ansvar, genom 

gymnasieskolan, att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter. Det yttrycks 

                                                 
19 Bjessmo, Lars-Erik, (1990) s. 10 ff 
20 Bjessmo, Lars-Erik, (1990) s. 15 f 
21 Skolöverstyrelsen, (1978) Läroplan för gymnasieskolan, GY70. Supplement 38. Samhällskunskap för 

tre- och fyraåriga linjer. Stockholm: Liber UtbildningsFörlaget. s.4 
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att främjandet av elevernas utveckling till harmoniska, dugliga och ansvarskännande 

människor ska ske i ett samarbete mellan skolan och hemmen. 
22

 

Elevens personliga utveckling är kärnverksamheten i skolan. Utbildningen i skolan 

syftar till att ge eleven förutsättningar för att leva och verka i gemenskap med andra, 

som aktiva medborgare i ett samhälle med fria, självständiga människor. Eleverna ska 

förberedas på ett liv där de ska kunna leva i, och aktivt påverka både dagens och 

morgondagens samhälle. För att kunna leva i, aktivt delta i och ha förmåga att påverka 

det samhälle som vi bor i måste vi ha fostrats att bli självständigt och kritiskt 

betraktande människor. Detta medvetna förhållningssätt ska gymnasieskolan främja hos 

eleverna. Bland annat är det viktigt att eleven har med sig goda kunskaper om politisk 

och annan opinionsbildning, nyhetsförmedling och annan information som finns i 

elevens nära vardag. 
23

 

Skolöverstyrelsen uttrycker att de kommer att behöva vara aktiva medborgare på ett 

helt annat sätt än tidigare vilket även kommer att kräva att de samverkar och visar 

solidaritet på ett annat sätt än tidigare.
24

 I samma anda så förordas att eleverna ska få 

förutsättningar att förstå folks situation i världen och att känna solidaritet med dem, för 

att utifrån detta kunna engagera sig och eventuellt framgent arbeta med internationella 

förändringsfrågor.
25

 

Skolöverstyrelsen betonar det faktum att det är en av skolans främsta uppgifter, att 

förbereda eleverna för ett aktivt samhällsengagemang i ett samhälle som snabbt 

utvecklas och förändras. Skolans innehåll och skolarbetets utformning måste ständigt 

omprövas och omformas för att hålla takt med utvecklingen. Skolan ska vara en positivt 

skapande kraft i samhällsutvecklingen.
26

 

 
2.2.1 Kursplan för samhällskunskap enligt Gy70 

Målen i kursen Samhällskunskap är tydligt redogjorda för i den allmänna delen av 

läroplanen som Skolöverstyrelsen utfärdat 1983, gällande GY70. Där står tydligt 

beskrivet att ämnet samhällskunskapsämnet är obligatoriskt på följande treåriga linjer: 

den ekonomiska linjen, den humanistiska, naturvetenskapliga och den 

samhällsvetenskapliga linjen. Här är även den fyraåriga tekniska linjen inräknad.
 

Målen för kursen samhällskunskap är följande: 

                                                 
22 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.17 
23 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.19f 
24 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.17 
25 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.21 
26 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.18 
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Eleven skall genom undervisningen i samhällskunskap skaffa sig kunskap om 

befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi samt socilala och politiska förhållanden i 

nutiden,förärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt på grundval 

av förvärvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera samhällsfrågor. 
27

 

Huvudmomenten för de elever som läser de treåriga linjerna är i samhällskunskapen 

följande: 

- Befolkning, bebyggelse och näringsliv under skilda naturbetingelser samt 

med olika ekonomiska, pilitiska och sociala förhållanden 

- Samhällsekonomi och ekonomisk politik 

- Samhällsplanering 

- Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar 

- Opinionsbildning 

- Internationell politik och ekonomi 

- Samhällsaspekter på datoranvändningen 

- Aktuella samhällsfrågor 
28

 

 

För följande tvååriga linjer är samhällskunskapen obligatorisk: den ekonomiska linjen, 

konsumtionslinjen, musiklinjen, den sociala linjen och den sociala servicelinjen. Här är 

dock målen för undervisningen annorlunda: 

Eleven skall genom genom undervisningen i samhällskunskap skaffa sig kunskaper 

om befolkning, näringsliv och ekonomi samt politiska och sociala förhållanden i 

nutiden i länder av olika slag.  

Utveckla sin förmåga att förstå hur samhället fugerar och förändras samt 

Träna sig i att självständigt söka och kritiskt analysera information om viktiga 

samhällsfrågor samt uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande.  
29

 

 

Huvudmomenten för de elever som läser de fyraåriga linjerna är i samhällskunskapen 

följande: 

- Befolkningsfrågor 

- Aktuella samhällsfrågor 

- Samhällsekonomi  

                                                 
27 Skolöverstyrelsen (1983) Läroplan för gymnasieskolan, allmän del, tredje upplagan 1983. Stockholm: 

Liber Utbildningsförlaget. s.251 
28 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.251 
29 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.251 f 
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- Aktuella utvecklingstendenser i näringslivet. 

- Arbetsmarknadsfrågor. Förhållanden i arbetslivet. 

- Sociala problem, familjepolitik, familjerättsliga bestämmelser. 

Könsrollsfrågan. 

- Opinionsbildning. 

- Statsskick, politiskt liv och politiska åskådningar. 

- Internationella frågor. Politiska, sociala och ekonomiska problem i 

andra länder. Internationellt samarbete 

- Samhällsaspekter på datoranvändningen. 
30

 

 

Samhällskunskapsämnets syfte är att vara ett integrerat ämne som ser på samhällslivet 

ur olika vinklar. Såväl den ekonomiska, som den geografiska, politiska och 

sociologiska synvinkeln på samhället ska täckas av samhällskunskapen. Att 

problematisera och debattera är naturliga arbetsformer för ämnet som bör bejakas. 
31

   

 

2.3 Lpf 94 

Under punkt 1.1 i Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994, står det tydligt 

uttryckt att den frivilliga skolans primära ansvar är att förmedla demokratiska värden till 

eleverna samt att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv 

vilar på.
32

 Häribland syftar man, under rubriken Förståelse och medmänsklighet, på 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

utsatta. Även integration och den internationella rörligheten hänvisas till i samband med 

behovet av omvärldskunskap.  

Under rubriken Kunskaper står det att skolan ska förmedla kunskaper som gör att 

eleverna förbereds på, och har kännedom om hur de aktivt deltar i det demokratiska 

samhället. Eleverna ska ha kunskaper om det föränderliga yrkeslivet och även om hur 

de kan påverka arbetlivet och samhället i stort. De ska även ha en stor nog teoretisk 

grundkunskap för att kunna iaktta sammanhang med empirisk blick och kunna kritiskt 

granska för att kunna göra egna analyser och etiska överväganden gällande dilemman 

som uppstår. Eleverna ska även ha tillräckliga kunskaper för att kunna formulera och 

pröva olika hypoterer i olika sammanhang.
 33

 

 

                                                 
30 Skolöverstyrelsen, (1983). GY70. s.252 
31 Skolöverstyrelsen, (1978), GY70. s.5 f 
32 LPF 94 s.4 
33 LPF 94 s.11 
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2.3.1 Ämnesplan enligt Lpf 94 

Skolverket har efter Lpf 94 både en ämnesplan för hela ämnet samhällskunskap, och 

kusplaner för de fyra kurser som ingår i ämnet samhällskunskap. Här kommer att 

redogöras för vad Skolverket menar att ämnet samhällskunskap har för syfte, 

strävansmål samt karaktär och uppbyggnad. 
34

 

Ämnet samhällskunskap har enligt ämnesplanen från 1994 till syfte att ge eleverna 

ökade förutsättningar för att möta och leva deltagande i en demokrati där samhället och 

samhällslivet förändras och behöver anpassas efter. Eleverna ska lära sig att ta del av 

internetbaserad information. I samband med detta, men även i förhållande till andra 

medier, är det viktigt att eleverna har tränat ett kritiskt förhållningssätt så att de kan 

strukturera och värdera fakta som de sedan kan dra slutsatser av. De ska vara 

införstådda med de mänskliga rttigheterna och veta hur man tar avstånd från olika 

former av förtryck.
35

 

Undervisningen av samhällskunskap ska innefatta följande: Kunskaper om historia, 

ideologier, politiska system och den demokratiska värdegrunden för att kunna delta i 

och påverka framtiden i vår västerländska demokrati. Migration och kulturella 

minoriteters situation ska ingå tillsammans med internationella samarbeten och 

internationella konflikter samt vilka mänskliga rättigheter som satts upp för att skydda 

oss, detta även ur ett historiskt synsätt. I ämnet ska även ingå att kunna för hur vi kan 

agera på ett mijlömässigt medvetet sätt globalt, regionalt och lokalt.  

Det är även tydligt att samhällskunskapsämnet ska förbereda eleverna för att tänka i 

konsekvenstemer; vad du gör får konsekvenser. Utbildningen ska även vara 

vetenskaplig i sitt förhållningssätt.
36

 

Samhällskunskap är ämnet som behandlar det nutida samhällets historia för att 

genom tillbakablickande kunna analysera nutiden och framtiden. 

Samhällskunskap ges i enlighet med Lpf 94 i fyra kurser: 

1. Samhällskunskap A som syftar till att fördjupa elevernas kunskaper om 

samhället, dess politiska system och historia. Ämnet bör integreras med 

programspecifika ämnen för att uppnå programmålen. Ämnet är ett kärnämne. 

2. Samhällskunskap B och C syftar i sin tur till att ytterligare bredda och 

fördjupa de samhällsvetenskapliga analyserna. Eleverna ska här tränas att identifiera 

                                                 
34http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesp

lan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap , 2011-08-01 kl.14.00 
35http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesp

lan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap , 2011-08-01 kl.14.05 
36http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesp

lan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap , 2011-08-01 kl.14.05 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
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och analysera komplexa samhällsfrågor. B-kursen är en fortsättningskurs inom 

samhällsprogrammet, C-kursen är valbar. 

3. Internationella relationer är en kurs som behandlar olika frågor som 

behandlar globaliseringen och olika internationella situationer samt diskuterar och 

analyserar dessa ur olika aspekter med tanke på orsak och konsekvens. Kursen är 

valbar.
37

  

 

2.4 Läroplansteori 

Göran Linde skriver i sin bok Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, att 

ordet läroplan kan bidra till förvirrande konnotationer eftersom det enligt ordets 

konstruktion ger oss en uppfattning om att det är ett dokument; en plan för hur lärandet 

ska teoretiseras. Istället hanterar läroplaner teorier om och praktik inom: stoffurval, 

organisation och förmedlingsformer i undervisning. Det finns, enligt Linde, nämligen en 

nödvändighet i att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla. Linde ställer sig även frågan om, och med vilken legitimitet, människor och 

myndigheter kan pådyvla andra sina föreställningar om vad som är riktig och viktig 

kunskap, via läroplaner.
38

 

Linde redogör för att formulerandet av läroplaner har en tydligt historisk förankring. 

Kända namn som Platon, Aristoteles, så väl som Locke, Kant och Rousseau har alla 

författat vad man kan kalla läroplaner och läroplansfilosofi.
39

 

Under nittonhundratalet har synen på skolan drastiskt förändrats. Från att det tidigare 

fanns erövrad kunskap som skulle förmedlas, till att skolan fick nya uppdrag. Den 

pragmatiska riktningen menade att skolan skulle vara en framtidsinriktad verksamhet 

som hade till uppdrag att ge barnen verktyg för att söka kunskap och öva sig fram till 

kunskap. Det var framförallt de tidiga amerikanska pragmatikerna, William James, 

Charles S Pierce och John Dewey som drev denna utveckling framåt i västvärlden.  

Den andra riktningen; den kritiska teorin, grundades i Frankfurt på 1920-talet, men 

splittrades i samband med att dess grundare fick fly kriget, och återskapades med Jürgen 

Habermas i spetsen. Den kritiska riktningens fokus ligger på att skapa en undervisning 

med kommunikativt handlande och möjligheten till störningsfri kommunikation mellan 

människor i undervisningssituationer. Dessa teorier grundar sig mycket på hermeneutik 

och det Habermas kallat kunskapsintresse. Den kritiska teorin har betytt mycket för 

                                                 
37http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesp

lan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap , 2011-08-01 kl.14.05 
38 Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. s.7 
39 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 23 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap
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skolans utveckling i form av skapadet av en skola där demokratiska kommunikationer 

kan ligga till grund för undervisning och att elevens kunskapssökande av samhällsfrågor 

har påverkat den moderna utvecklingen.
40

  

Göran Linde spår i framtiden att Deweys pragmatiska idéer kommer att fortsätta 

påverka läroplanerna och skolutvecklingen.
41

 Han problematiserar dock det politiska 

inflytandet över läroplanernas innehåll och menar att politiken i sin strävan att fostra 

demokratiska medborgare fastställer innehåll i läroplanerna som inte står inför någon 

kritisk granskning av vare sig elever eller andra, utan ses som odiskuterbar fakta. Detta 

är i sig inte en bra grund för en demokratisk fostran.
42

 

När läroplanen landar i skolan finns en problematik i vad mottagaren uppfattar och 

vad sändaren avser att förmedla. Dessa uppfattningar harmoniserar inte alltid. Linde 

kopplar till klassisk katekesundervisning där eleven ska lära in och acceptera, inte tänka, 

pröva och granska självständigt. I den moderna undervisningen ska eleverna öva upp sin 

förmåga till kritisk granskning, självständig problemlösning och kreativt 

kunskapssökande. I denna situation blir avsändarens avsikter och mottagarens 

uppfattning mer problematisk menar Linde. Man utgår nämligen inte, eller i alla fall 

mycket sällan utifrån mottagarens startpunkt utan från sändarens tänkta nolläge för 

mottagaren. Detta kan skapa en dissonans i förhållandet sändare, mottagare och 

faktagrund. 
43

  

Läroplaner syftar alltid till att leda till ett meningsfullt och framgångsrikt lärande och 

en positiv personlig utveckling hos eleverna. När läroplaner formuleras tar man hänsyn 

till både vad som kan anses vara giltig och viktig kunskap, men också till elevers lärsätt 

kopplat till förkunskaper, ålder och förmåga. 
44

 Linde diskuterar vad det innebär att 

lyckas i dagens skola i förhållande till de symbolvärden som skolan och läroplanerna 

tillskrivit olika ämnen. Han jämför symbolvärdena mellan musik och matematik i 

skolan och diskuterar hur detta symbolvärde styr vem som blir en framgångsrik elev i 

skolan och vem som inte blir det. Han refererar till Vygotskys bekanta proxymala 

utvecklingszon och menar att läroplanerna är konstruerade så att eleverna hela tiden 

möter en lite mer avancerad variant av någonting som redan förväntas vara bekant. Det 

senare nya bygger alltid på det redan kända. Den gode läraren är ur detta perspektiv den 

som kan diagnostisera var elevernas förförståelse börjar och slutar, för att sedan kunna 

                                                 
40 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s.35-37 
41 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s.48 
42 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 52 
43 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 81f 
44 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 97 
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bygga vidare på det.
45

 Vidare diskuterar Linde hur man ska agera i skolvärlden för att nå 

framgång i skolan. Huruvida man ska grunda sina antaganden om lösningar på 

sociologi, pedagogisk teori, psykologi eller biologi kan man enligt Linde inte så enkelt 

avgöra. Framtidens läroplaer bör, enligt Linde, grunda sig på strategier för att lyfta in 

sådant innehåll som gynnar pojkarna, som i dagsläget inte gynnas av läroplanerna. 

Utöver det bör läroplanerna utformas så att de stärker läsutvecklingen hela vägen från 

förskoleklass till sista året på gymnasieskolan.
46

 

 

2.5 Läromedelsteori 

Niklas Amnert inleder boken Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, 

som han är redaktör för, med att påminna oss om vikten av läromedel och böcker i 

skolan. Det är i böckerna som eleverna huvudsakligen möter skolämnena. För lärarna så 

är läroböckerna arbetsredskap och ständiga följeslagare i arbetslivet. 1975 ändrades 

namnet på skolornas kurslitteratur från lärbok till läromedel. Man ansåg att det senare 

med större tydlighet gav uttryck för att böckerna innehöll ”sådant materiel som 

fömedlar innehållet i läroplan”, som det står skrivet i SOU 1975:216. Tidigare fanns en 

statlig granskningsfunktion av läromedel, men efter att den tagits bort år 1991 så är det 

lärare själva som avgör vilka läromedel som de anser lämpliga för undervisning.47 

Att läromedeln får en allt viktigare ställning i lärarens vardag och en allt starkare 

position i undervisningssituationerna märks på flera sätt. Ett exempel är att man i 

utredningen om den nya lärarutbildningen 2008 betonade läromedelskunskap som en 

viktig del av utbildningen och lärarnas förberedelse  för yrket.
48

 

Amnert berättar om hur den svenska skolans resursbrist fram till efterkrigstiden ledde 

till att flera generationer ofta använde samma böcker, där innehållet och igenkänningen 

av det ledde till en kunskapsmässig trygghet. Först efter det andra världskriget började 

läroböckerna förändras mot att verka mer demokratifostrande. Senare, från 60-talet, 

förändrade man även läroböckernas visuella uttryck. I samband med grundskolans 

omorganisation kom även övnings- och studieböcker.
49

  

Sverige är ett land där vi jämförelsevis använder läroböcker mycket. Island anges 

vara det land som använder läroböcker mest, och Israel det land som använder dem 

minst. Enligt Amnert finns studier som visar ett korrelat mellan länder som varit i fred 

                                                 
45 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 100f 
46 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s. 111 
47Amnert, Niklas (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. s.17 
48 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.17f 
49 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.25 
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under en längre tid och ett högt användande av läromedel, och mellan länder som lever i 

politisk oro, med ett lägre användande av läromedel. I Sverige har intervjustudier visat 

att lärare under 1990-talet i stor utsträckning bortser från läroböckernas innehåll och 

istället baserar undervisningen på sina egna intressen och idéer. Vad detta beror på och 

om denna utveckling ändrats på något sätt går inte att uttyda. Amnert redovisar resultat 

från Skolverkets undersökningar från 1990-talet som visar att två tredjedelar av 

Sveriges lärare vid tiden för utfrågandet uppgav att varken lärplan, kursplaner eller 

lokala planer påverkade deras undervisning.
50

  

När det gäller vem som författar läroböckerna så redovisas att den typiska 

lärmedelsförfattaren är man, lärare och har icke-borgerliga värderingar. Denne författare 

uppger att han styrs i sitt skrivande av statliga anvisningar i form av läroplaner, 

kursplaner och läromedelsgranskning. Utöver dessa påverkanskrafter så styrs även 

läromedelsförfattaren av den aktuella samhällsdebatten smt om kulturen i samhället 

lutar mot ett kollektivistiskt eller individualistiskt klimat.
51

 

Läromedel finns av olika karatär och sort; vissa läroböcker har en konstaterande 

framställningstyp vilket innebär att de bekräftar att någonting är på ett speciellt sätt. 

Andra böcker framstår mer som förklarade, vilket innebär att boken vad olika händelser 

har haft för orsak och konsekvens. Det finns även läromedel som kan anses vara 

reflekterande/analyserande. Dessa kännetecknas då av att innehållet belyser situationer 

ur flera perspektiv och ger olika förklaringsmodeller på skeenden. När läromedel 

analyseras utifrån dessa kategorier kan det ge en syn på hur kunskap och förhållanden 

förmedlas på olika sätt för lärobokens mottagare.
52

 

 

3 Problemformulering 
Ursprungligen är samhällskunskapen en sammanslagning av statsvetenskap och 

nationalekonomi. Efterhand som samhällskunskapen som eget ämne tar form  genom 

flertalet skolreformer läggs fler ämnen till i denna potpurri vi kallar samhällskunskap. 

Genomgående är dock ekonomidelen av samhällskunskapen en viktig del. Eleverna ska 

genom att förstå samhällsekonomin även förstå ideologiernas olikheter och 

arbetsmarknadens skiftningar. 

Läroplanerna har till syfte att ge undervisande lärare teorier om och praktiska tips på 

hur lärsituationer kan och bör skapas på bästa möjliga vis. Beroende på vilka olika 

                                                 
50 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.26-28 
51 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 29f 
52 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 272 
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didaktiska teorier som läroplansförfattarna grundar sig på så kan läroplanerna se olika 

ut. Den pragmatiska riktningen vill genom kunskapssökande förbereda eleverna för 

framtiden och självständigheten. Den andra stora riktningen; den kritiska teorin, vill 

snarare förmedla ett diskursivt lärklima där de demokratiska samtalen ska bana väg för 

kunskapsinhämtning. Oavsett vilken teori läroplansförfattarna lutar sig på är målet alltid 

att förmedla kunskap och att skapa en positiv utveckling för eleverna. 

När läromedel skrivs så påverkas läromedelsförfattaren av det rådande 

samhällsklimatet samt av den då rådande samhällsdebatten. Läromedel kan även vara 

skrivna på olika sätt: vissa böcker är av konstaterande framställningstyp, andra av 

förklarande, men angivna orsaker och konsekvenser. Vissa böcker är mer av den 

reflekterande och analyserande sorten, vilket ju i sin tur bidrar till en annan form av 

kunskapsinhämtning.  Läromedelsförfattare uppger att de starkt styrs i sitt stoffurval av 

läroplaner, kursplaner och den läromedelsgranskning som sker under skrivprocessen. 

Uppsatsen ämnar att undersöka hur samhällskunskapsämnet förändrats över tid, då 

framförallt ekonomidelen; om det är skillnad på hur böckerna och undervisningen om 

ekonomi såg ut på 1970-talet efter läroplanen GY70, om och i så fall hur, det skiljer sig 

från läroböckerna från år 1966, 1990 och 2007, samt hur dessa förhåller sig till 

varandra. Det är intressant att se om och i så fall när och hur läroböckerna och 

ekonomiundervisningen har förändrats över tid. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning olika tidsepokers läroböcker 

följer läroplanernas restriktioner för innehåll i kurserna. Undersökningen kommer att 

fokusera på de ekonomiska aspekterna av samhällskunskapen eftersom de genomsyrar 

alla delar av ämnet. 

 

4 Metod 
När man ska genomföra litteraturstudier så kan man göra på flera olika sätt. Valet av 

undersökningsmetod har i detta fall grundats på ambitionen att komma så nära 

undersökningsmatierialet som möjligt, utan att för den sakens skull behöva närläsa och 

tolka all litteratur. Det är viktigt att se ordets i sitt sammanhang eftersom det är 

avgörande för betydelsen. Därför är också litteraturstudier ett sätt att komma närmare 

texten, orden och innebörden. 
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4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen har gjorts genom en innehållsanalys av läroböcker att via ett 

analysschema. Analysschemat har stratifierats efter Skolöverstyrelsens direktioner från 

1949  angående vad som ska ingå i samhällskunskapsämnet.
53

 Dessa angavs under 

rubrik 2.1 i bakgrundskapitlet. 

Eftersom syftet är att se om, hur väl böckerna överensstämmer med angivelserna för 

samhällskunskapens innehåll, utifrån ett ekonomiskt perspektiv så används 

analysschemat som en korrelationsberäkningsmetod av läroböckernas innehåll.
54

  

Arbetet kommer att ske manuellt med utgångspunkt i första hand i läroböckernas 

innehållsförteckning, och i andra hand i läroböckernas index. När sökorden hittas i 

läroböckernas innehållsförteckning eller index, kommer avsnitten genomläsas för att se 

i vilket sammanhang och i vilken utsträckning sökordet används och förklaras. Om 

andra sökord nämns i texten kommer det och dess sammanhang att skrivas in i 

analysschemat. Den info som hittas och överensstämmer med de primära och sekundära 

nyckelorden (dessa förklaras nedan) kommer att skrivas in i analysschemat.  Vid de 

tillfällen då det varit omöjligt att hitta de exakta orden ur 1949 års direktioner från 

Skolöverstyrelsen om vad som ska ingå, har viss tolkning av orden skett. Exempelvis 

har Skolöverstyrelsen efterfrågat att skolan undervisar om Nationalinkomstens 

fördelning, vilket, när det inte gick att hitta, har tolkats, varefter exempelvis skatt, 

beskattning, bidrag etc. har varit den moderna tolkningen, och därför undersökts i 

orginalordets ställe. 

Ett analysschema (se Bilaga 1) kommer att upprättas per analyserad lärobok. 

Analysschemat har delats upp i två delar; en del med de primära nyckelord som 

Skolöverstyrelsen angivit 1949 och en sekundär del där de nyckelord som, enligt 

faktainsamlingen, Skolverket angivit som relevanta delar för samhällskunskapsämnets 

ekonomidel. Den primära delen är uppsatsens utgångspunkt eftersom den grundar sig i 

samhällskunskapsämnets orginalkonstruktion, medan den sekundära delen grundar sig i 

vad som senare angivits.  

När böckerna analyserats enligt de primära och sekundära delarna kommer resultatet 

att presenteras och jämföras i resultatdelen i uppsatsen.  

 

                                                 
53 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) Utlåtande angående lärobok i samhällskunskap vid 

folkskoleseminarierna. Avgivet av inom skolöverstyrelsen tillkallade sakkunniga. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen. s.3 f 
54 Ejvegård, Rolf. (2003) Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 
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4.2 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen består av följande läroböcker: 

 

1. Gerholm, Tor Ragnar & Magnusson, Sigvard (1966). Idé och samhälle: den 

kulturella evolutionen i västerlandet. Register. Stockholm: SÖ-förl. 

2. Larsson, Ingemar (1990). Samhällsläran: [för gymnasieskolan]. Läroboken. 1. 

uppl. Solna: Almqvist & Wiksell läromedel 

3. Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla (2007). Kompass till samhällskunskap. A. 

1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

Böckerna har valts med hänsyn till att de ska representera de undersökta läroplanerna 

och åren under vilka ämnet har förändrats i en relativt jämn intervalltakt. 

 

4.3 Databearbetning 

Enligt analysschemats modell har litteraturen bearbetats via sökordsavläsning i 

innehållsförteckning och index, och därefter registrering av sökordens befintlighet eller 

icke-befintlighet samt i vilket sammanhang de presenterades.  

Efter avsökning och sammanställning av böckerna, sammanställs detta under 

rubriken Resultat. Analys av sammanställning samt av likheter och skillnader mellan 

böckerna, och deras förhållande till framförallt läroplaner och olika teorier, vilka 

behandlas under rubriken Diskussion. 

 

 

4.4 Metodkritik 

I detta kapitel kommer metodkritik att redogöras för.  

 

4.4.1 Generellt hållna innehållsförteckningar 

Eftersom sökorden är generella och innehållsförteckningarna är övergiripande i sina 

ämnesområdesbeskrivningar är det mycket sällan som sökorden presenteras på ett så 

tydligt sätt att de hittas redan i innehållsförteckningen. Detta leder till att det redan i den 

inledande fasen av undersökningen finns utrymme för tolkning av den som utför 

undersökningen. Tolkningen är beroende av och baserad på den tidigare kunskapen hos 

utföraren av undersökningen; eftersom undersökningen i detta fall är utförd av en 

samhällskunskapslärare som läst många samhällskunsksapsläroböcker tidigare, och 
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därför har en förförståelse för läroboksförfattarnas organisation av innehållet, så är det 

möjligt att uppsatsförfattaren vet att relevant information om exempelvis sökordet 

marknadsekonomi finns under kapitlet i boken som behandlar Samhällets ekonomi, eller 

dylikt. Det leder till att det finns utrymme för subjektiv tolkning, och en närläsning av 

undersökningsmaterialet vilket försvårar följandet av metodbeskrivningen.  

Flera sökord som inte finns presenterade i innehållsförteckningen finns istället i 

bokens index. De kan då finnas i sammanhang vilka är tolkningsbara, vilket i sin tur 

försvårar framställandet av sökordens fullständiga presentation i boken. 

Det är sagt att de nya sidor som hittas under undersökningens gång, även om de inte 

fanns med varken i innehållsförteckning eller index, ska skrivas in i 

undersökningsmatrisen och följas upp. Det är dock svårt att garantera att detta är en 

konsekvent hållen linje eftersom litteraturstudier alltid innehåller ett relativt stort mått 

av subjektivitet. 

Kontentan är att det finns på grund av generellt hållna innehållsförteckningar och 

tidvis ofullständiga index finns utrymme för olika hög kvalitet gällande textanalysen, 

och även tolkningsmöjligheter, eftersom faktaframtagningen grundar sig på att 

uppsatsförfattaren tidvis närläst boken och inte till fullo följt metodbeskrivningen. 

Det går att argumentera för att ändra metodbeskrivningen, och istället närläsa hela 

böckerna. Det kan dock anses en orlimlig arbetsbörda att närläsa läroböcker på ca 

500sidor vardera för att därur uttolka vad som handlar om ekonomi, särskilt eftersom 

allt i världen handlar om ekonomi, om man hårddrar det. 

 

4.4.2 Subjektiva bedömningar gällande informationsomfång 

Eftersom det är omöjligt att återberätta alla delar av boken som svarar på sökorden så 

lämnar det uppsatsförfattaren i en sammanfattningssituation som mer eller mindre 

kräver en värdering av mängden information och även en värdering gällande 

tillräckligheten i omfånget, vilket ju är ett högst subjektivt moment i undersökningen. 

Det är möjligt att detta påverkar reliabiliteten och validiteten eftersom 

uppsatsförfattaren i så stor utsträckning har möjlighet att ha åsikter om 

undersökningsmaterialets innehåll vid avläsningen. 

 

5 Läroboksundersökning 
Nedan följer en sammanställning av observationsschema och resultat av närläsningen ur 

läroböcker för samhällskunskap. 
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5.1 Gerholm, Tor Ragnar & Magnusson, Sigvard (1966). Idé och 
samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. Register. 
Stockholm: SÖ-förl. 

Boken Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet, är en omfattande 

bok som i flertalet sammanhang återkopplar information till sin historiska bakgrund. 

1800-talets kända politiska tänkare omnämns på flera ställen i samband med 

förklaringar till aktuella situationer, kopplingar till Bibeln och bibelcitat är 

förekommande och även kopplingar till kända grekiska filosofer nämns. 

 
5.1.1 Sammanställning av primära sökord 

Gerholm och Magnusson redogör för fakta gällande de primära sökorden på ett 

noggrannt sätt, men en ständigt tydlig koppling till varje punkt historiska sammanhang. 

Naturresursernas hanterande beskrivs utifrån hur människan på 1500-talet upptäckte 

nytt land och där utvann skoningslöst.
55

 I samma anda redovisas fakta gällande 

privatekonomi och hur det ekonomiska livet organiseras i samhället.  

Den historiska kopplingen återfinns tydligt i informationen gällande staten, 

konjunkturpolitik och penningväsendet där boken förklarar sammanhang med hjälp av 

omfattande historiska sammanhang, som människors förhållningssätt och samhällelig 

utveckling förklaras ha sin grund inom områden inflytelserika politiska tänkare och 

utövandet av politisk religion i Sverige och Europa. Boken redogör för den ekonomiske 

tänkaren John Maynard Kenyes ekonomiska teorier gällande statsbudget och förklarar 

hur ekonomisk politik kan häva konjunkturtoppar och dalar samt hur dessa teorier fick 

stöd för sina statliga ingripanden i samband med den amerikanska kraschen år1929.
56

 

Även Calvins teorier om ekonomi och syn på konsumtion redogörs för. 

Handel, sparande och ekonomisk historia har alla tre tydliga historiska kopplingar i 

sina förklaringar, vilka utgår ifrån 1500-talets kolonisation, och den handel som växte 

fram där ur, Keynes teorier, Calvin – Kalvinismen och industrisamhället samt 

Merkantillismen, Laissez faire och prisbildningsmekanismen beskrivs tydligt.
57

 

I Inkomstfördelningen redogörs för hur samhället under medeltiden såg på arbetare 

som utslitbara föremål som ingick i ”samhällets inventarielista”, och därför inte 

historiskt haft någon roll i inkomstfördelningen. Även David Ricardos teorier om 

statens ansvar för att hålla bytesvärdet stabilt redogörs för. Då även i sammanhanget att 

                                                 
55 Gerholm, Tor Ragnar & Magnusson, Sigvard (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i 

västerlandet. Register. Stockholm: SÖ-förl. S.176 
56 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.440 
57 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.255ff 
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en fattig underklass inte har råd att föda fler barn, och därför inte blir för många. Detta 

diskuteras även i samband med befolkningsförflyttningar, men då främst med fokus på 

Adam Smiths ”The wealth of nations” och hur människor i samband med 

industrialiseringen flyttade från landet till staden.
58

 

De sökord som uteblir är information om nationalinkomstens fördelning, och senare i 

listan näringsorganisationer, reklam, företag och konsumtion.  

 

                                                 
58 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.270 
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5.1.2 Sammanställning av sekundära sökord 

Gerholm och Magnusson diskuterar människosyn utifrån Calvins syn på fattigdom som 

Guds straff, från 1500-talet.
59

 Gällande statskunskap redogörs för att demokratins grund 

är att de folkvalda tillsammans med experter styr landet på det bästa sättet. Det är inget 

demokratiskt motsatsförhållande i att vissa frågor hålls ifrån folket, eftersom experterna 

sitter på kunskapen.
60

 Behovet av staten som en stävjare av anarki och en upprätthållare 

av fred och ordning beskrivs utifrån ett historiskt perspektiv med rötter innan kristi 

födelse. Flera exempel lyfts för att stödja teorin, bland annat romarrikets fall, 

kristendomens splittring på 1500-talet och Hobbes teori om behovet av en auktoritär 

stat.
61

 Staten belyses även i perspektivet demokrati i vilket författarna lyfter den 

grekiska stadsstaten och hur man där lade grund för ett utbildningsväsende som är 

nödvändigt för anskaffandet och upprätthållandet av en demokrati. Den grekiske 

filosofen Perikles refereras till och citeras gällande föreställning om hur människan blir 

mångsidig och får mer respekt för liv om den utbildas.
62

 Detta rör både demokrati och 

medborgarfostran. Gerholm och Magnusson kopplar människosyn och demokrati till 

varandra när de diskuterar människosynen bakom demokratins utveckling; att varje 

människa är lika mycket värd som en annan och därför ska ha samma rättigheter och 

skyldighter.
63

 Även den demokratiska problematik som finns genom den bristfälliga 

jämställdheten mellan könen lyfts, och förklaras med religiösa, ålderdomliga perspektiv 

på människors ojämlikhet.
64

 

Teknikens utveckling redogörs för i omfattande drag i samband med en redogörelse 

för industrialiseringen. Den tekniska utvecklingen och handeln utvecklades parallellt 

och med hjälp av varandra.
65

  

Bankväsendet får en mycket grundlig historisk genomgång där författarna redogör 

för Aristoteles och Platons tankar om att pengar inte fick ackumulera pengar, utan bara 

användas som värdemätare av varor. Detta kopplas till Thomas av Aquinos redigering 

av Bibeln när den kom till Romarriket, vilket ledde till att kristna förbjöds att handla 

med pengar under medeltiden.
66

  

                                                 
59 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.176 
60 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.437f 
61 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.449-455 
62 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.60-64 
63 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.433f 
64 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.435 
65 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.269f 
66 Gerholm & Magnusson (1966). Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. S.72f 
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När det gäller samhällsekonomisk uppbyggnad så har boken även här ett tydligt 

historiskt-, politiskt perspektiv. Detta blir tydligt först i presentationen av Platons tankar 

om att arbetsfördelningen är grundläggande både för det ekonomiska livet och det 

samhälleliga livet eftersom det gör människor kompetenta och självständiga.
67

 Därefter 

presenteras Thomas Robert Malthurst (1766-1834) och David Ricardo:s (1772-1823) 

teorier om hur samhällsekonomin bör styras. De båda motsätter sig Adam Smiths teorier 

om Laissez faire. Malthurst menar att befolkningen alltid kommer att öka mer än 

produktionen kan växa, och att människor därför alltid kommer att gå fattiga. Ricardo 

menar att nationalekonomin måste kontrollera bytesvärdet så att människor inte tjänar 

för mycket pengar eftersom de då föder fler barn, vilket ur ett ekonomiskt perspektiv 

bör begränsas.
68

 

Ideologi är något som boken går igenom mycket grundligt. Liberalism, utilitarism, 

socialliberalism och socialism har tydliga genomgångar. Marxism, kommunism och 

kristendom gås igenom mer kortfattat, men tydligt. Även diverse ekonomiska 

teoretikers utopiska föreställningar om statsstyre redogörs för.
69

 

De sökord som uteblir är information om  kommunalkunskap, Sveriges 

styre, Geografisk rörlighet, jordbrukets modernisering, lojalitet/fosterlandskärlek samt 

bland-, plan- och marknadsekonomi. 

 

5.2 Larsson, Ingemar, (1990), Samhällsläran, Red: Thornérhielm, 
Birgitta, Almqvist & Wiksell Läromedel AB, Uppsala. IBSN: 91 21–
10497-2 

Boken samhällsläran gör anspråk på att vara en omfattande och faktaredovisande bok, i 

vilken man som läsare kan få en bred överblick över flera områden. 

 
5.2.1 Sammanställning av primära sökord 

Larsson presenterar stenkol, olja och naturgas som de tre största av våra naturtillgångar 

samt att de, om människan fortsätter att konsumera dem i samma takt (som år 1989. 

Egen anmärkning) så kommer de att vara slut inom 50år. Sovjetunionen, Kina, USA, 

Iran och Saudiarabien presenteras som de länder som har störst tillgång på dessa 

naturtillgångar.
70

 Endast en procent av världens energi är förnybar (när boken skrivs) 
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AB, Uppsala. IBSN: 91 21–10497-2. S. 82f 
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och vattenkraft lyfts som ett alternativ att utveckla. Uran är även det en energikälla som 

ses som en ersättare till de klassiska naturresurserna.
71

 

Adam Smiths teorier om ”den osynliga handens verkan på ekonomin”  beskriver vagt 

hur ekonomiska synsätt påverkar konjunkturpolitik. Däremot beskrivs 

konjunktursvängningar och hur dessa hanterades under 1930-talet, tydligt. I samma 

andetag förklaras kortfattat John Maynard Keynes konjunkturteori.
72

 Denna teori 

återkommer dock senare när konjunkturpolitik och det samhällsekonomiska kretsloppet 

redovisas. Larsson redogör tydligt för räntenivåernas påverkan på konjunkturerna och 

Riksbankens avgörande roll i stabiliseringsarbetet via räntan.
73

 Larsson menar att 

ekonomisk politik i stort handlar om att balansera inflation och arbetslöshet. Dock är 

han kritisk till Philipskurvan som han visar stämde på 50-60-talet, men inte 1965-86.
74

 

Handel är ett brett och omfattande område, som diskuteras ur flera perspektiv. 

Inledningsvis redogör Larsson för att det är företagens uppgift att förse marknaden med 

varor och tjänster, och att de för att kunna göra det, behöver humankapital, råvaror och 

realkapital.
75

 Larsson redovisar en jämförelse mellan olika länders BNP, inkomst och 

medellivslängd över tid.
76

 Den inkomst hushåll får av att de arbetar spenderar de 

framförallt på att konsumera varor. Tidvis sker även konsumtion med hjälp av lånade 

pengar.
77

 I boken presenteras det ekonomiska kretsloppet, med internationella aktörer 

inkluderade, även om de redovisas som sekundära i sammanhanget. Det viktiga är 

företagen och hushållens relation, där företagen eftersträvar att producera sina varor så 

billigt som möjligt, och att sälja dem så dyrt som möjligt, och det är ur denna kontext 

som diskussionen om prisbildning och lönesättning har sin grund.
78

  

När Kreditinstitut och handel redovisas så menar Larsson att det är viktigt att spara, 

men också att låna, eftersom det är investeringar som för samhället framåt eftersom då 

både produktivitet och löner kan öka. För att kunna låna stora summor behövs stora 

kreditinstitut.
79

  

Handel sker allt mer ofta mellan olika länder. Förutsättningarna för handel av detta 

slag varierar eftersom de olika ländernas förutsättningar att delta i handeln, och möta 

                                                 
71 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 84-89 
72 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 267ff 
73 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 270ff 
74 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 273ff 
75 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 68 
76 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 70 
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78 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 244 
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andra länders behov av varor och tjänster varierar.
80

 Boken redogör även för hur 

människors olika förutsättningar för handel varierar, bland annat beroende på 

konjunktursvängningarna och de då olika konsumtionsmöjligheterna. I samband med 

detta menar Larsson att Keynes teori om statens ansvar att balansera 

konjunktursvängningarna är viktig att hålla i tanken.
81

 

Larsson återkommer till den internationella handeln och att energiråvaror generellt 

finns i de delar av världen där inte de ekonomiska tillgångarna finns, och att handeln 

därför ofta organiseras så att u-länder exporterar råvaror och i-länder färdigvaror. Vid 

en konjunkturnedgång drabbas därför små länder hårdare eftersom deras export 

procentuellt är större och viktigare, vilket gör dem utsatta och känsliga för ekonomiska 

svängningar. Boken presenterar även de övergripande tankar om protektionism och 

frihandel som finns och funnits, samt beskriver att frihandel blir allt vanligare.
82

  

På samma tema som tidigare beskriver Larsson att små länder, som är känsligare för 

förändring i handelsbalansen, vinner på att nischa sig på exempelvis stål, eller 

spannmål.
83

 Sverige, som är ett litet land och därför har en liten hemmamarknad, har 

viktiga och nära handelsmässiga band till EG (nu EU, egen anmärkning). Larsson 

menar att Sverige måste utveckla sin handelsrelation till EG för att den svenska 

industrin ska förbli konkurrenskraftig, vilket är nödvändig för dess överlevnad.
84

  

Larsson redogör även för att u-ländernas utrikeshandel måste öka, och att det mål 

som satts; att u-länderna år 2000 ska stå för 25% av industriprodukter, kräver att alla 

länder mer eller mindre avskaffar sina handelshinder och tullar. Boken menar att denna 

situation har blivit allt bättre vilket går att se på NIC-ländernas framgångar.
85

 

Reklam är något som inte får förekomma i public servicesammanhang, eftersom 

deras grundvalar vilar på objektivitet och opartiskhet, men sedan 1987, när Sverige lade 

om sitt TV-nät finns det när boken skrivs reklamfinansierade kanaler som kan ta plats 

på marknaden.
86

 Reklam kan enligt boken förklaras som en form av propaganda. Boken 

förklarar även att företag och organisationer lägger mycket tid och pengar på att 

undersöka människors behov och önskningar och skapar därefter budskap som ska 

attrahera människor att köpa deras varor och tjänster. Att opinionsbildning inte är 
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samma sak som reklam tydliggörs: opinionsbildning är nödvändigt för ett 

upprätthållande av yttrandefriheten och en grundval i en demokrati.
87

 

Skillnader på företag i i-länder och u-länder är i grunden att u-länder så hanterar man 

och förädlar råvaror, medan företag i i-länder oftare har en mer utvecklad industri som 

ofta är högteknologisk och forskningsbaserad.
88

 Företag i det postmoderna samhället 

blir enligt boken allt mer service- och tjänsteinriktade.
89

 

När det gäller sparande så redogör boken för att välfärdsstatens utveckling har 

bidragit till en högre levnadsstandard för människorna även om lönerna tidvis har stått 

still, och inte möjliggjort ett aktivt sparande.
90

  

Ekonomisk historia redogörs för ur flera olika perspektiv. John Stuart Mills tankar 

om en demokratisk ickestatligt styrd konkurrensekonomi redogörs för, likaså Adam 

Smiths tankar om konkurrens och renodlingen av nyttiga och effektiva 

produktionsmedel. Det är den osynliga handen som ska styra och möjliggöra en 

balanserad ekonomi.
91

 Sovjetunionens förändring under Michail Gorbatjov, och dennes 

Perestrojka (liberaliseringen av ekonomin) menar Larsson möjliggjorde ett mer 

demokratisk Sovjet.
92

 Boken beskriver att det varit svårt att hitta ett fungerande 

ekonomiskt system som skulle ersätta det tidigare så strikt styrda planekonomiska 

systemet som Sovjetunionen infört.
93

  

Boken redogör för att den offentliga sektorns huvudsakliga roll i det svenska 

samhället är att ta in skatter och omfördela dessa på olönsamma områden som 

utbldning, vård och barnavård, vilket ska komma alla till godo. Denna 

inkomstfördelning redovisas kortfattat.
94

 Larsson menar att skatterna är den offentliga 

sektorns sätt att påverka relationen mellan företag och hushåll eftersom de båda betalar 

skatter och avgifter, men också båda får tillbaka av dem i form av transfereringar och 

bidrag.
95

  Senare finns beskrivet att en inkomstfördelning inte bara är ett 

rättviseproblem utan även ett hinder för ekonomisk utveckling. Finns en 

inkomstfördelning ökar möjligheterna i landet till en ekonomisk utveckling. 
96

 Boken 

beskriver att skatter är statens viktigaste inkomstkälla och att skatt kan inhämtas på 
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olika sätt. Kommuner och landsting har en proportionell beskattning, medan den statliga 

skatten är progressiv och ökar i takt med lönen. Momsen som infördes 1959 är också 

proportionell, och var en förutsättning för välfärdsstatens expansion på 1960-talet.
97

 

Socialförsäkringssystemet som är en stor del av välfärdsstatens arbete är 

skattefinansierat och har till uppgift att jämna ut inkomsterna under en människas 

livstid.
98

  

Sedan 1975 skänker Sverige 1% av BNP varje år i bistånd, med avsikten att utjämna 

sociala och ekonomiska skillnader i världen.
99

 

Marknadsföringslagen som finns i Sverige reglerar marknadsföringen av olika 

produkter, vilket i sin tur påverkar människors konsumtion. I Sverige har vi även en 

Konsumentombudsman som dömer i fall där reklam bryter mot 

marknadsföringslagen.
100

 

Befolkningens förändring redogörs tydligt för. Larsson gör en historisk tillbakablick 

och redogör för hur upplysningstidens experiment ledde fram till vaccinet och mycket 

mer som påverkar vår livslängd positivt. I Afrika och i Kina har befolkningen ökat 

explosionsartat sedan de tagit del av upplysningstidens livstidsförlängande produkter 

och idéer. I Kina har man försökt stävja denna befolkningsökning med hjälp av en strikt 

familjepolitik och tvångssterilicering. Man tror dock att befolkningsökningen ska ha 

stabiliserats ca. år 2100 pga jämställhet och preventivmedel.
101

 Larsson redogör för att 

migrationen under de senaste 200 åren framförallt har sett ut som så att européer flydde 

till USA under 1800-talet för att det var bättre livsvillkor där. Under 1900-talet har 

människor istället flytt till Europa från kringliggande länder eftersom det har varit bättre 

livsvillkor här. Även det faktum att flera europeiska länder haft kolonier runt om i 

världen, och att dessa invånare migrerar till sina koloniserande länder påverkar 

migrationen.
102

 

De sökord som uteblir är information om privat hushållning, nationalinkomstens 

fördelning, det ekonomiska livet, staten, näringsorganisationer och  penningväsendet.  

 

5.2.2 Sammanställning av sekundära sökord 

När det gäller statskunskap så redovisas att Sverige är ett land som styrs av ett 

parlament, en regering, en regeringschef och en statschef. Att vi har parlamentarism, 
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och vad det innebär, förklaras.
103

 Boken redogör för kommunerna och landstingens 

demokratiska styre och deras finansiering, vilka uppgifter de har och att systemet 

bevaras trots kritik eftersom tron på att lokala angelägenheter ska lösas just lokalt anses 

väga starkare.
104

  

De demokratiska värden som Sverige grundas på beskrivs bland annat med hjälp av 

exempelvis det faktum att det hålls val vart tredje år (när boken skrivs). Sedan den 

franska revolutionen har det allt mer blivit konsensus i stora delar av världen att landets 

styre ska väljas av folket.
105

  I Sverige har vi en representativ demokrati, vilket är den 

vanligaste formen av demokrati. Boken redogör för vad en direkt demokrati är.
106

 Enligt 

Larsson är Sverige ett land som styrs med liberalismens idéer som demokratisk bas, 

men med ett kungahus. I samma avsnitt redogörs även för vilka fri- och rättigheter som 

människor i ett land måste ha för att landet ska få kalla sig för en demokrati.
107

 Boken 

för en lång och utförlig diskussion om de valda representanterna verkligen representerar 

väljarna. Det finns anledning att kritisera demokratin som den är. Boken lyfter upp flera 

olika problemområden med demokratin som den är och även olika former av kritik mot 

demokratin över lag. Framförallt handlar det om centraliseringen av makten samt 

fascistoida och kommunistiska kritikpunkter av demokratin. Därutöver diskuteras hur 

väljarnas och politiskernas åsikter skiljer sig åt  (solfjädereffekten).
108

 I ett 

internationellt demokratiskt perspektiv så är Sveriges engagemang i EU (enbart 

Europarådet vid tiden. Egen anmärkning) även det ett demokratiskt engagemang.
109

 

Gällande Kommunalkunskap så redogörs för vad som bör finnas i en kommuns 

centralort. Då nämns: affärer, bank, frisör, förvaltningar, läkare, bibliotek och apotek.
110

 

Det finns mycket tydligt beskrivet hur kommunaliseringen av skolan gått till och hur 

skolan styrs kommunalt när boken skrivs.
111

  Kommunerna beskrivs som den plats där 

den främsta lokala makten ligger. Riksdag, regering och statsförvaltning beskrivs som 

det maktorgan där man ”bara” sköter nationella beslut, medan kommunerna och 

landstinget är kraftfulla regionala maktcentra.
112

 I boken finns även tydliga 
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flödesscheman för hur kommuner och landsting styrs och hur makten är fördelad.
113

 

Små kommuner står inför en demokratisk hotbild som utgörs av sammanslagningar av 

flera kommuner vilket frångår idén om ett lokalt styre.
114

 Den offentliga sektorn är 

viktig för samhällsekonomin. Landsting och kommuner tar in skatt från de arbetande 

boende i området och fördelar dessa inkomster på de samhällstjänster som de 

tillhandahåller. På dessa inkomster och utgiftsområden ges flera exempel.
115

 I samband 

med kommunalkunskapen så redogör Larsson utförligt för det historiska perspektivet på 

kommunernas ansvar och vilken roll de haft och har som arbetsgivare.
116

 

Bankväsendet förklaras relativt utförligt gällande hur det fungerar i förhållande till 

företag och privatpersoner, och deras behov av lån samt deras sparmöjligheter.
117

 Boken 

redogör noga för hur generella kreditinstitut fungerar och att det är viktigt för samhället 

att människor och företag tar lån för att driva utvecklingen i samhället framåt.
118

 

När det gäller jordbrukets modernisering så förordar Larsson att u-länder där delar 

av befolkningen tidvis lider av svält ska genomdriva jordreformer för att jordägares 

stora arealer ska fördelas bland de jordlösa. Man hävdar att detta har gett goda resutat på 

många håll. Att öka jordbruksproduktionen är något att eftersträva om man vill lösa 

problematiken med näringsbrist.
119

 Larsson beskriver även hur jordreformerna i Kina 

1949 har lett till en bättre näringstillgång, och att även jordreformer i delar av Afrika 

och Sydamerika visat detsamma.
120

  

Gällande samhällsekonomisk uppbyggnad beskrivs den offentliga sektorns funktion 

för intagande av skatter och fördelning av skatter redogörs kortfattat för i boken. Boken 

förklarar att lönerna till de offentligt anställda är en stor skattebaserad utgift samt att alla 

former av statliga bidrag kallas för transfereringar. Boken förklarar även att syftet med 

att tillhandahålla ekonomiskt olönsamma tjänster, som sjukvård och barnavård, är för att 

de ska komma alla människor tillhanda.
121

 

Boken förklarar att politiska ideologier är ett koncept av åsikter om hur ett samhälle 

ska styras. Var tredje år är det enligt boken riksdagsval i Sverige där de röstberättigade 

svenska medborgarna utövar demokrati när de väljer vilka ideologiskt grundade 

politiska åsikter som ska styra Sverige. 
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Den ideologiska genomgången behandlar det faktum att innan 1789 så härskade 

aristokratin och kungen oinskränkt. Medelklassen växter fram och liberalismen fick 

fotfäste. Genom John Stuart Mill och Adam Smith fick demokratin och liberalismen ett 

förstärkt fäste under 1800-talet. Adam Smith presenterade tanken att produktionen och 

konsumtionen balanserar varandra i en fri marknad.
122

 

Våra dagars partiprogram bygger i stor utsträckning på äldre politiska tänkares 

åsikter och teorier. Konstervativa pariter brukar ange engelsmannen Edmund Burke 

(1729-1797) som en föregångare. Johan Stuart Mill (1806-1873) är den kanske mest 

betydelsefulla föregångsmannen för liberalismen. Karl Marx (1818-1883) gav upphov 

til i princip två skilda utvecklingslinjer; den kommunistiska och den revisionistiska. 

Även Eduard Bernstein (1850-1932) är en förgrundsgestalt i det revisionistiska 

tänkandet.
123

 

Det finns en kort genomgång av socialliberalism och det faktum att de konservativa 

bekämpade liberalerna under 1800-talet.
124

 

Att Sverige är ett demokratiskt land som eftersträvar de liberala idealen om frihet och 

öppenhet är boken tydlig med. Det förklaras att de flesta västerländska demokratier 

arbetar för att efterleva dessa demokratiska ideal, och gör en lista på exempelländer som 

gör det. Det finns därefter en lista på exempelländer som inte gör det, utan som utövar 

diktatur. Det finns även en världskarta som tydligt visar vilka länder/geografiska 

områden som är kommunistiska, tidigare kommunistiska under omvandling, 

västerländska demokratier eller övriga.
125

 Larsson redogör även för hur flera 

terrorgrupper använder ideologier eller religiösa åskådiningar som legitimerande grund 

för sin terror.
126

  

I boken finns ett kapitel där Larsson fokuserar enbart på att förklara och jämföra 

blandekonomi, planekonomi med marknadsekonomi. 
127

 Ett av de sista avsnitten i 

samma kapitel ägnas åt att förklara varför en renodlad marknadsekonomi inte är bra för 

ett samhälle, på samma sätt som det tidigare beskrivits varför en renodlad planekonomi 

inte är det. Larsson ger historiska tillbakablickar och förklarar konsekvenser.
128
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De sökord som uteblir är information om människosyn, aktiverande kunskaper, 

medborgarfostran, teknikens utveckling, geografisk rörlighet och 

lojalitet/fosterlandskärlek. 

 

5.3 Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla (2007). Kompass till 
samhällskunskap. A. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

Boken är en omfattande och faktaredovisande bok. 

 
5.3.1 Sammanställning av primära sökord 

Eliasson och Nolervik beskriver i flera olika sammanhang att människan behöver ta 

bättre vara på de naturtillgångar som finns på jorden. Vi måste börja leva mer hållbart 

om naturtillgångarna ska räcka för framtida generationer.
129

 Det klargörs att människor 

använder naturens resurser och därmed förändrar klimatet på ett destruktivt sätt 

eftersom det frigör stora mängder koldioxid i atmosfären.
130

 Eliasson och Nolervik 

förklarar att vi närmar oss ”peak oil”, vad det innebär och vad det sannolikt kommer att 

få för konsekvenser.
131

 Det klargörs även att den rikaste femtedelen på jorden använder 

58% av all energi, medan den fattigaste femtedelen delar på mindre än 4% av all 

energi.
132

 

Gällande Privat hushållning redogörs i kapitlet ”Din privata ekonomi” för vad ordet 

ekonomi betyder (hushållning), och förklarar därefter varför både privatpersoner, 

företag och länder behöver göra budgetar för att kunna hantera sina inkomster och 

utgifter på ett bra sätt. Flera centrala privatekonomiska begrepp presenteras och 

förklaras. Boken redogör för Sveriges progressiva skattesystem och i samband med det, 

vad som definieras som disponibel inkomst.
133

 Under rubriken ”Att betala” redogör 

boken för flera av de vanligaste formerna av utgifter som privathushåll brukar ha. Man 

redogör för skillnaden mellan ”konto” och ”kredit” samt redogör för vikten av att betala 

sina räkningar i tid för att undvika en betalningsanmärkning. Exempel på budget finns, 

både för hemmaboende och ”eget-hem-boende” ungdomar.
134

 Flera olika sparformer 

redogörs för och förklaras. Även fördelar och nackdelar med kreditköp redogörs för. En 

person från Kronofogden intervjuas och denna person avråder från att ta kreditlån. Det 
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framgår mycket tydligt i boken att räntor på kreditköp eller kreditlån kan ligga 

köparen/låntagaren till last under lång tid framöver, och att detta bör undvikas.
135

 

Den näst sista delen av kapitlet går igenom skillnader mellan hyresrätter och 

bostadsrätter, samboskap och giftemål, och hur vårdnaden mellan makar och sambos för 

gemensamma barn fördelas.
136

 Boken redogör även för olika anställningsformer, 

fackförbundens arbete, arbetsmarknadens lagar och hur man skriver ett bra CV.
137

 

När det gäller nationalinkomstens fördelning så beskrivs inkomstskatten och den 

progressiva beskattningen med hjälp av matematiska exempel.
138

 I samband med 

genomgången av det ekonomiska kretloppet förklaras hur kreditinstitut, hushåll, 

offentlig sektor och företagen i Sverige ekonomiskt är sammanlänkande. Att den 

offentliga sektorn bara kan existera genom skatteintäkter från de övriga tre är 

grundläggande och redogjort för. Även att de skatteintäkter som den offentliga sektorn 

får  in, fördelas till landets invånare genom att den offentliga sektorn finansierar barn- 

och äldreomsorg, utbildning, och sjukvård.
139

 När det går dåligt för Sverige som land, 

och många människor blir arbetslösa kan staten gå in med så kallade 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hjälpa människor att ”uppdatera” sina 

utbildningar eller att skaffa nya som bättre passar det förändrade samhället. Dessa 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder är skattefinansierade.
140

 

Det ekonomiska livet har täta samband med privatekonomin. Eliasson och Nolervik 

redogör för vikten av att göra en budget, att förstå hur skatter används, hur det fungerar 

med låntagande, ränta och amorteringar. Konsumentköpslagen redogörs för i korthet. 

Boendefrågan – hyresrätt eller bostadsrätt – diskuteras, och slutligen presenteras olika 

anställningsformer eftersom grunden till att ha ett ekonomiskt liv, är att ha en 

inkomst.
141

 

Staten framhålls som den enhet som får samhället att hålla ihop.
142

 Staten i sig består 

av flera olika organ; vissa undersökande, några bestämmande och andra utförande.
143
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Boken redogör tydligt för Riksdagens arbete och ansvar, både i text och med bilder.
144

 

Även regeringens arbete och ansvar är utförligt beskrivet.
145

 

Näringsorganisationer tolkas i det här sammanhanget som företagande, och i den 

andan redogör boken för prissättningsmekanismen utifrån utbud och efterfrågan. Det 

förklaras att detta jämviktspris bara kan uppnås, och gäller därför bara om det är fri 

konkurrens.
146

 Boken redogör för monopol och oligopol samt att vi har ett 

konkurrensverk i Sverige för att motverka att dessa uppstår. Detta förklaras i tydliga 

konsekvensled.
147

 För att hålla arbetslösheten nere och för att se till att företagen har 

tillgång till den arbetskraft de behöver för att utvecklas anordnas 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder där människor omskolas eller ges möjlighet att utbilda 

sig.
148

 Boken ger även en gedigen redovisning av svenska entreprenörer sedan 1500-

talet. Fokus ligger dock på 1900-talets stora svenska entreprenörer.
149

  

När det gäller konjunkturpolitik så redogör boken tydligt för vad inflation är och ger 

även exempel från världshistorien gällande vilka konsekvenser som kraftig inflation haft 

för länder och även för privatpersoners ekonomi och trygghet. Det finns en relativt 

kortfattad men tydlig genomgång av vad hög- och lågkonjunktur är, samt att det är 

politiskt, med hjälp av penningpolitik eller finanspolitik som staten arbetar för att 

motverka konjunktursvängningar.
150

 

Penningväsendet presenteras relativt kortfattat genom att boken redogör för att vi 

förr använde oss mer av byteshandel, men senare allt mer övergått till 

penninghushållning. Människor behövde en valuta för att mäta varors värde i.
151

  

Handel är ett ämne som rör både privatpersoner, staten och företagen. 

Konsumenträttigheter så som konsumentköplagen, möjligheter att reklamera varor, 

tillgodokvitton, distansavtalslagen, allmänna reklamationsnämnden och 

konsumentvägledare redogörs för i syfte att hjälpa läsaren att värna sina rättigheter.
152

  

Precis som i avsnittet om näringsorganisationer kan här nämnas att boken redogör för 

prissättningsmekanismen i en ekonomi utan statlig inblandning.
153

 Även problematiken 

med monopol och oligopol som redogjorts för tidigare i sammanfattningen är värd att 
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lyfta under detta sökord.
154

 Eliasson och Nolervik redovisar att det varje år avverkas 

regnskog motsvarande en tredjedel av Sveriges yta. Detta är problematiskt på flera sätt. 

Anledningen till att det ändå görs är att det finns köpstarka krafter som vill åt både träet 

för möbeltillverkning och markerna för betande djur.
155

  

Historiskt så beskrivs att den globala handel vi har idag möjliggjordes av den 

industriella revolutionen på 17-1800-talet och att handeln sedan dess ökat stadigt, även 

om den sedan 1970-talet ökat explosionsartat.
156

 Handeln har under senare delen av 

1900-talet allt mer internationaliserats i takt med att handelshinder tagits bort. 

Globaliseringen har medfört både fördelar och nackdelar, vilka radas upp i 

punktform.
157

 

Reklam är enligt boken en medveten form av påverkan som företag lägger mycket 

energi på att få så träffsäker som möjligt. Reklam gör att människor skapar behov av 

olika saker och även konsumerar saker som de möjligtvis inte annars gjort. Det händer 

att människor skuldsätter sig för att konsumera. Det finns en marknadsföringslag som 

styr så att reklam inte får vara sexistisk eller vilseledande.
158

  

Sparande är något man kan göra på flera olika sätt enligt boken, som redogör för de 

fem vanligaste sparformerna i Sverige. Boken redogör för varför olika sparformer är 

olika bra beroende på vilken ekonomisk situation man har och vad man är ute efter med 

sitt sparande. Att så sällan som möjligt köpa någontin på kredit anser boken vara en bra 

form av sparåtgärd.
159

 

Redogörelser om ekonomisk historia tar oss tillbaka till självhushållningen och 

byteshandelns tid. Boken redogör för att pengar kom i bilden när ett 

produktionsöverskott kunde produceras och människor behövde värdemätare i 

bytessituationen.
160

 Eliasson och Nolervik berättar att lagen om näringsfrihet i mitten av 

1800-talet gjorde det lättare för entreprenörer att utveckla sina idéer, och att även lagen 

om fri in- och utvandring år 1860 gjorde att många duktiga människor kom till Sverige 

vilket drev utvecklingen och ekonomin framåt.
161

 

Inkomstfördelning går inledningsvis in i den ekonomiska historien när den 

presenterar att Sverige haft ett skattesystem sedan medeltiden, men att vi nu har ett 
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skattesystem där vi betalar skatt till kommuner och landsting, och de som tjänar över ett 

visst belopp betalar även statlig skatt. Detta kallas progressiv beskattning.
162

 Boken 

redogör för att skatt tas in från dem som kan betala för att underlätta för dem som inte 

kan betala. Detta är en stor del av välfärdssamhället som har till huvuduppgift att hjälpa 

sina medborgare i frågor om ekonomi, hälsa, utbildning och bostadsförhållanden. 

Välfärdssamhällets bakgrund, framväxt och nutida problematik – överlevnad – beskrivs 

utförligt i både text och med grafer och tabeller. Olika former av fördelningspolitik 

presenteras. Den generella och den selektiva välfärdsstaten ställs mot varandra.
163

  

Konsumtion är starkt sammankopplat med reklam i boken. Vi konsumerar mer 

eftersom vi via reklamen skapar behov som vi ursprungligen inte har. Detta kan, som 

sagt, leda till skuldsatthet.
164

 Att skaffa bostad är enligt boken ofta förenat med mycket 

konsumtion som man sällan tänker på i förväg. Att köpa en bostad är en mycket stor 

investering.
165

 Skövlingen av regnskogar är kopplat till konsumtion på så sätt att 

människor konsumerar både träet och köttet från nötkreaturen som sedan betar på den 

skövlade skogens mark.
166

  

Befolkningens förändring har skett i alla tider enligt boken. Människor har flyttat till 

ställen där livsförutsättningarna är bättre än där man tidigare var. Boken redogör för 

dessa så kallade ”push” och ”pull”-faktorer och visar hur Sverige omvandlats från ett 

emigrationsland till ett immigrationsland pga världsomständigheter. De flesta 

immigranter i Sverige kommer från EU och Skandinavien.
167

 Boken redogör för 

arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och flyktinginvandring samt att det är hos 

Migrationsverket som man söker arbetstillstånd och uppehållstillstånd. FN:s 

flyktingkonvention och Genévekonventionen reglerar hur Sverige ska agera när 

människor söker asyl här. Väl i Sverige är det upp till varje kommun om de vill ta emot 

och sörja för utbildning och boende för flyktingarna. Det är dock avgörande att 

kommunerna tar emot flyktingar för att Sverige ska kunna leva upp till de avtal vi 

skrivit under i frågan.
168

  

De sökord som uteblir är information om företag. 
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5.3.2 Sammanställning av sekundära sökord 

Människosyn presenteras i flera former:  Eliasson och Nolervik informerar om hur 

staten tog över rollen som viktigaste enhet samhället i samband med urbaniseringen, när 

familjer splittrades och därför inte längre kunde axla den rollen. Det 

socialförsäkringssytem som vi har utformas för att förebygga och lösa sociala problem, 

och mer praktiskt; hjälpa dem i behov av hjälp.
169

 Även integrations- och 

jämställdhetsfrågor är något som jobbas intensivt med från statligt håll.
170

 

Organisationer som RFSL arbetar för att alla ska ha lika rättigheter, oavsett vem de 

älskar och vill leva med. Heterosexualiteten är normen i vårt samhälle, men ska inte för 

den skull berättiga ett förtryck av homo- eller bisexuella.
171

 Även människor med 

handikapp av olika slag kan bli diskriminerade, vilket bearbetas aktivt från statligt 

håll.
172

  

Statskunskap är utförligt redogjort för i boken, och börjar med en tydlig genomgång 

av de svenska grundlagarna och på vilka sätt de upprätthåller demokratin.
173

 Monarkins 

del av vår demokrati redogörs för och diskuteras även kritiskt.
174

 Riksdagens arbete och 

ansvar redogörs mycket utförligt för.
175

 Även regeringens arbete redogörs utförligt för i 

flera olika kapitel där begrepp och olika regeringsbildningsalternativ förklaras. 

Regeringens uppgifter i samband med styrandet av landet redogörs för.
176

 

Stadsförvaltningen och myndigheterna förklaras vara regeringens förlängda arm vars 

uppgift är att verkställa de förändringar som beslutats om. Även Länsstyrelsen har en 

liknande uppgift, men den är mer inriktad på att ta ut förändringar i landets olika län.
177

 

Boken redogör för vad kommunerna och landstingen har för arbetsuppgifter samt hur de 

finansierar sin verksamhet. Det är tydligt beskrivet med text, bild och diagram.
178

 

Avslutningsvis finns även uppmaningar till hur man kan gå tillväga för att engagera sig 

mer i demokratin.
179

 

Kapitlet om Demokratiska värden förklarar utförligt ordet demokratis betydelse idag 

och även ordets historiska bakgrund. Man redogör för skillnaderna mellan vad 

demokrati var ”då” och vad det ska vara idag. Boken lägger fokus på att beskriva hur 
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den demokratiska historien utvecklats och framförallt hur upplysningstänkandet på 

1700-talet har påverkat den demokratiska utvecklingen positivt. Krigsårens negativa 

påverkan på demokratin redogörs för men även för hur demokratin fick ett uppsving när 

1900-talets krigsår var till enda.
180

  

Demokratiska beslut kan fattas på olika sätt och boken redogör för hur det fungerar i 

en direkt- och en representativ demokrati. Vad som kännetecknar en diktatur och varför 

folket ofta mår sämre i en sådan, än i en demokrati redogör boken även för.
181

 Boken 

redogör för att varje land har en statschef, men att dennes politiska makt varierar från 

land till land. Statschefen har även olika roller i en monarki än i en republik, där denne 

ofta är folkvald. Maktfördelningen i en demokrati är olika organiserad om det är 

parlamentarism eller presidentstyre. Alla länder organierar sin demokrati på olika sätt. 

Boken redovisar modeller för USA:s och Sveriges demokratiska modeller.
182

 Boken 

redogör med text och bild för de två vanligaste valsystemen som används i världen: 

proportionellt valsystem och majoritetsvalsystem. Boken pekar även på de 

demokratiska konsekvenserna av dessa två valsystem gällande regeringsbildning och 

implementerande av beslut.
183

 Avslutningsvis illustrerar Eliasson och Nolervik på en 

höger/vänster-skala hur de svenska regeringspartierna placerar sig.
184

 

Kommunalkunskap presenteras i ett kapitel om kommuner och landsting, deras 

ansvar, uppgifter och finansiering. Det är tydligt beskrivet med text, bild och 

diagram.
185

  

Sveriges styre är en representativ demokrati. Boken berättar om andra demokratiska 

styrelseskick, och om varianter av diktaturer, samt diskuterar varför människor ofta mår 

sämre i en diktatur än i en demokrati.
186

 Alla demokratier ordnar sin demokrati på olika 

sätt, men Sverige har ordnat den i form av en parlamentarisk monarki. Eliasson och 

Nolervik redovisar i text och bild olika sätt att organisera andra former av 

demokratier.
187

 Boken redogör för proportionellt- och majoritetsvalsystem, samt vilka 

för- och nackdelar de båda systemen har gällande implementerandet av beslut.
188

 För 

övrigt gäller under denna rubrik samma som under rubriken Statskunskap. 
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Gällande Medborgarfostran så uppmanas läsaren: Att studera samhället. I kapitlet 

redogörs för vad ett samhälle är, vad ämnet samhällskunskap innehåller, hur man kan 

analysera samhället och sist, en genomgång av källkritik. Kapitlet inleds med att 

uppmana läsaren till att engagera sig i samhället eftersom samhället och 

samhällskunskapen handlar om Dig! Samhället är det som byggs av den gemenskap 

som människor som bor tillsammans bygger upp. Vi människor är sociala varelser som 

behöver varandra för att fungera på ett bra sätt, detta menar boken.
189

 Boken redogör för 

att samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller delar av historia, 

ekonomi, sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi och juridik – vilket ger en bred bild 

av hur samhället ser ut, och möjligheter att tolka situationer ur olika perspektiv.
190

 

Boken framhåller vikten av att förhålla sig källkritiskt till fakta eftersom källor kan 

förvränga fakta till sin egen fördel. Det finns en rad kontrollfrågor som man bör ställa 

sig när man ska granska källor.
191

 

Historiska perspektiv presenteras genomgående i boken. Kapitlet Demokrati 

förklarar utförligt ordets betydelse idag och även ordets historiska bakgrund. Man 

redogör för skillnaderna mellan vad demokrati var ”då” och vad det ska vara idag.
192

 

Boken lägger fokus på att beskriva hur den demokratiska historien utvecklats och 

framförallt hur upplysningstänkandet på 1700-talet har påverkat den demokratiska 

utvecklingen positivt. Krigsårens negativa påverkan på demokratin redogörs för men 

även för hur demokratin fick ett uppsving när 1900-talets krigsår var till ända.
193

  

Under rubriken Ideologier och partier redogör boken för vad en ideologi är och 

redogör därefter för vad ideologierna konservatism, liberalism och socialism är, vad 

som kännetecknar dem historiskt och hur de ser på framtiden.
194

 Politisk censur blev 

olagligt i Sverge år1766 i samband med att den första tryckfrihetsförordningen antogs 

som grundlag.
195

 Även ekonomi har ett historiskt perspektiv: boken redogör för 

självhushållningens övergång till penningväsende.
196

 Under den industriella 

revolutionen skapade man även lagar och regler för att underlätta utvecklingen av 

företag och industriell verksamhet i Sverige. Staten och lagstiftningen har fått en allt 

större betydelse för att ekonomin i företagen ska fungera. Lagen om näringsfrihet kom i 
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mitten av 1800-talet, och avreglerade då de tidigare reglerna om vem som får driva ett 

företag. Även Lagen om fri in- och utvandring som kom 1860 underlättade för duktiga 

människor att flytta till vårt land och starta företag.
197

  

I kapitlet Sociala frågor redogörs för hur Sverige, genom industrialismen och med 

hjälp av statens medvetna styre har förändrats från att vara ett fattigt land till att bli ett 

land med en stabil välfärdsstat som tar hand om sina medborgare, som vill förebygga 

och lösa sociala problem. Boken redogör för hur familjen tidigare var den enhet som 

hade ansvar för att ta hand om sina medlemmar, men att staten allt mer har tagit över 

den rollen eftersom urbaniseringen (industrialismen) splittrade familjer. Eftersom staten 

fortfarande ville förebygga och lösa de sociala problemen övertog de rollen som 

vikitgaste enhet.
198

  

Geogragisk rörlighet finns beskrivet på flera sätt i boken. Mycket liknar det som står 

skrivet under rubriken befolkningens förändring i de primära sökorden. Boken redogör 

för de push- och pull-faktorer som gör att människor lämnar ett hemland för ett annat. 

Med hjälp av diagram och text visas hur Sverige har gått från emigrationsnation till 

immigrationsnation.
199

 Det redogörs även att immigranter kategoriseras i flykting-, 

anhörig- och arbetskraftsinvandring, samt att det är Utlänningslagen som styr om man 

får stanna. Uppehålls- och arbetstillstånd söks hos Migrationsverket.
200

  

Under rubriken Krig och konflikter förklaras att krig och konflikter har funnits i hela 

mänsklighetens historia. Boken redogör för sex olika orsaker till att krig uppstår och 

förklarar med hjälp av verkliga exempel i vilka sammanhang de olika exemplen blir 

verklighet.
201

 Man förklarar att det idag finns ca.20miljoner människor på flykt i 

världen idag. De flesta är flyktingar i sitt eget land eller i ett grannland. För att kunna 

kategorisera flyktigar med olika behov har man delat upp flyktingar i olika grupper. 

Boken beskriver FN:s flyktingkonvention, Genévekonventionen samt vad de olika 

flyktingkvoterna, De facto flyktingar, Internflyktingar och knotflyktingar, innebär och 

avser. Boken berättar att mindre än 50% av de människor som söker asyl i Sverige 

(2005) får uppehållstillstånd. Frankrike är det land i EU som under samma tidsperiod tar 
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emot flest flyktingar.
202

 Rörligheten mellan länder har ökat mycket i samband med att 

globaliseringen ökat.
203

 

Bankväsendet förklaras med hjälp av det ekonomiska kretsloppet och vikten av 

kreditinstitut eftersom de lånar och lånar ut pengar till både privatpersoner och 

företag.
204

 

När det gäller jordbrukets modernisering står enbart under rubriken Skövling av 

regnskogar att skövling av regnskog ibland sker för att ge plats åt nyodling av marken. 

Om det är stora jordbruk eller lokala småbrukare omnämns inte.
205

 

Samhällsekonomisk uppbyggnad beskrivs utförligt med bakgrund i det historiska. 

Eliasson och Nolervik inleder med att redogöra för hur penningväsendet uppstod på 

grund av överskott i produktionen och en möjlighet till utökad byteshandel. Vidare 

redogör de för den industriella revolutionens påverkan på lagar och regler, eftersom 

man då ville underlätta för företag och industrier att etablera sig i Sverige. I samma anda 

skapades lagen om fri in- och utvandring för att öppna upp för entreprenörer att etablera 

sig i Sverige.
206

 Det ekonomiska kretsloppet illustrerar i text och bild hur hushåll, 

företag, offentlig sektor och banker har ett nära och grundläggande samarbete för att 

samhället ska fungera. Dessa fyra aktörer är de som driver utvecklingen i samhället 

framåt.
207

 I en ekonomi utan statlig styrning så bildas priser genom att utbudet och 

efterfrågan balanseras i ett jämviktspris.
208

 Att Konkurrensverkets arbete för att 

motarbeta monopol och oligopol är viktigt, framgår med tydlighet. Även de 

konsekvenser som skulle kunna uppstå om Konkurrensverket inte fanns, presenteras 

tydligt.
209

  Boken redogör för inflationens problematiska konsekvenser och att, och 

delvis hur, densamme påverkas av konjukturläget i landet och världen.
210

 Enligt boken 

är ett litet land som Sverige proportionerligt mycket mer beroende av sin exportindustri 

än större länder, därför är det viktigt att Sverige fortsätter att utveckla exportindustrin. 

Svenskägda företag har en dryg miljon människor anställda utomlands, när boken 

skrivs.
211
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Ideologi beskrivs under rubriken Ideologier och partier, där boken redogör för vad 

en ideologi är och redogör därefter för vad ideologierna konservatism, liberalism och 

socialism är, vad som kännetecknar dem historiskt och hur de ser på framtiden.
212

 

Boken redogör för grunddragen i ideologierna fascism och nazism samt redogör för 

vilka konsekvenser dessa ideologier medförde för de drabbade länderna.
213

 Kortfattat 

redogörs för ekologismen, feminismen och anarkismen som ideologier som växt fram 

under 1970-talet och därefter växt sig starkare. Boken beskriver kortfattat ideologiernas 

grundtankar.
214

 

De sökord som uteblir är information om aktiverande kunskaper, teknikens 

utveckling, lojalitet/fosterlandskärlek, utopi, blandekonomi, planekonomi och 

marknadsekonomi. 

 

6 läroplaner och läroböcker 
Studiens syfte är som bekant att undersöka i vilken utsträckning olika tidsepokers 

läroböcker följer läroplanernas restriktioner för innehåll i kurserna. Undersökningen 

kommer att fokusera på de ekonomiska aspekterna av samhällskunskapen eftersom de 

genomsyrar alla delar av ämnet. 

Tidigare i uppsatsen har bland annat Lars Erik Bjessmos undersökningsresultat 

presenterats; han uttrycker att läroplanerna inte har för avsikt att detaljstyra 

undervisningen eftersom Skolverket och politikerna gör bäst i att ha tillit till lärarnas 

professionalism och kunskap.
215

 Detta är säkerligen en av anledningarna till att det är 

svårt att utläsa en säker ”produkt” ur denna undersökning. Samtidigt som Skolverket 

och politikerna behöver lita på lärarnas professionalism, behöver de även ha tillit till att 

läroboksförfattarna förhåller sig neutrala i sin verklighetsbeskrivning och att de följer 

läroplanernas riktlinjer för innehållsbeskrivning. En författare, aldrig så objektiv, är 

ändå alltid en person som måste selektera i ett oändigt hav av information. Vi kommer 

att se att tiden, och kanske författaren, har stor påverkan på läroböckernas innehåll. 
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6.1 Strax innan GY70, och boken Idé och samhälle: den kulturella 
evolutionen i västerlandet 

Inledningsvis granskades Tor Ragnar Gerholm & Sigvard Magnussons bok Idé och 

samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet. Register. Publicerad 1966 i 

Stockholm av SÖ-förlag.  

Conrad Jonsson och Skolöverstyrelsen redogör 1949 för att man ville ha en lärobok 

för det egna ämnet samhällskunskap.
216

 Dock var det, som sagt, först 1962 som 

samhällskunskapen blev ett helt eget ämne, som skulle ha fokus på att verka 

medborgarfostrande.
217

 Detta kan synas i boken Idé och samhälle: den kulturella 

revolutionen i västerlandet från 1966, eftersom den generellt har ett stort historiskt 

fokus. Medborgarfostrande kan detta historiska fokus te sig eftersom den elev som tar 

till sig denna bok kommer att få en omfattande inblick i bakgrunden till de avgörande 

beslut som världen ställts inför; som läsare förstår man hur historien har påverkat 

utvecklingen av nutiden. När det gäller ekonomi så kopplar boken upprepade gånger 

tillbaka till flera exempel, däribland Platon och Aristoteles tankar om ackumulerandet 

av pengars värde, är ett, vilket Tomas av Aquino tog fasta på och utvecklade till en 

religiös dogm, vilkas konsekvenser har varit stora.
218

 Även de kända ekonomiska 

tänkarna från 1800-talet får i flera omgångar utförliga genomgångar: Keynes, Calvin, 

Smith, Ricardo och Malthurst blir tydligt presenterade och refererade till på upprepade 

ställen i boken.  

Skolöverstyrelsen redogör via Conrad Jonsson att en samhällskunskapsbok efter 

1962 ska omfatta alla de överenskomna ämnena vilka ska innefattas i ämnet 

samhällskunskap, och ska dessutom hålla en hög språklig nivå och ha ett stimulerande 

innehåll som ska kunna användas på ett universitetsmässigt arbetssätt i gymnasiet.
219

 

Allt de uteblivna träffarna på sökkriterierna till trots så uppfyller denna bok från 1966 

det som Skolöverstyrelsen efterfrågar: de överenskomna ämnena (se analysmatrisens 

ämnen) kan mycket väl finnas, men inte ha hittats enligt de sökkriterier som satts upp 

för denna undersöknings avgränsningar, den språkliga nivån är hög och kräver en 

fokuserad läsare. Boken redogör för historiskt grundad fakta, och påvisar hur dessa 

historiska händelser har påverkat utvecklingen av vårt moderna samhälle, inom alla 

möjliga områden, vilket öppnar upp för diskussion med den intresserade. 
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Något som boken Idé och samhälle: den kulturella revolutionen i västerlandet vid 

upprepade tillfällen intressant nog gör, är att ta upp den psykologiskt viktiga aspekten 

av politisk religion har haft på exempelvis människosynen genom tiderna. Exempel på 

detta är Calvinismen som såg fattigdom som guds straff till människor som inte 

arbetade tillräckligt eller som hade syndat. När det gäller inkomstfördelning så 

redovisas medeltidens syn på fattiga människor som  utslitbara ”inventarier”.
220

 Senare, 

i sammanhanget av att bland att annat Calvin i sina samhällsekonomiska teorier 

argumenterade för att fattigdom är Guds straff, och att fattiga människor därför inte 

hade ett lika stort värde.
221

 Flera historiska perspektiv på situationer redovisas. Som 

läsare får man intrycket av att ekonomi och ekonomiskt tänkande är någonting 

genomgående i alla delar av samhället; allt från människosyn till demokrati, från 

geografisk förflyttning till samhällsorganisation och ideologi. Att boken lyfter 

perspektiv som dessa möjliggör den diskussion som Skolöverstyrelsen efterfrågar. 

Skolöverstyrelsen kräver att demokratiska värden ska behandlas fylligt, vilket 

möjliggörs genom att denna bok ger en gedigen historisk faktagrund samt en 

faktabeskrivning av den verklighet som gäller vid tiden för bokens skrivande.
222

 

 

6.2 Övergångstiden mellan GY70 och LPF94, och boken 
Samhällsläran 

Den andra boken som granskats är Ingemar Larssons bok Samhällsläran: [för 

gymnasieskolan]. Läroboken. från 1990. Det är den 1:a upplagan och boken är 

publicerad av. Almqvist & Wiksell läromedel i Solna. 

När läroboken skrivs, 1990, så gäller fortfarande GY70 som läroplan, men med 

största sannolikhet har LFP94 börjat flaggas för i Skolverkets utlåtelser om framtiden. 

Några riktlinjer som utvecklar sig efter GY70 är Skolöverstyrelsens revision som 

förordar ett införande av internationalisering- och informationsfrågor i 

samhällskunskapen.
223

 Detta märks om inte tidigare så i svaren på sökorden om 

naturtillgångar eftersom Ingemar Larsson i detta avseende är tydlig med att peka på de 

ekonomiska intressen som finns i världen gällande kol, olja och gas. Det blir även 

tydligt hur de länder som har tillgång till dessa naturtillgångar i regel även är länder 

med mycket makt i världen, vilket kan leda till slutsatsen att naturtillgångar ger makt.
224
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Larsson redovisar även sambandet mellan olika länders BNP och invånarnas förväntade 

livslängd, och hur detta samband har förändrats över tid, vilket ger ett både 

internationaliserat och ekonomiskt perspektiv på hälsa och livskvalitet.
225

 Även när 

Larsson redogör för olika former av handel återkommer han till de ojämlika 

förutsättningarna och att de starkt påverkar befolkningen i olika delar av världen. U-

ländernas bristfälliga förmåga att producera färdigvaror ger dem ett ekonomiskt 

underläge gentemot I-länderna.
226

 Utöver detta lyfts i boken att Sverige är ett av de få 

länder i världen som redan 1975 nått sitt mål om att skänka 1% av BNP till bistånd varje 

år med avsikten att  utjämna sociala och ekonomiska skillnader i världen.
227

 Dessa delar 

av Larssons generellt välutvecklade internationella perspektiv kan ses som ett tecken på 

att GY70 har påverkat innehållet och framställningen av information i boken 

Samhällsläran.  

Gällande informationsfrågorna så belyser Larsson reklamens påverkan på människor 

och deras konsumtion. Vi blir informerade om att marknadsföringslagen har fått införas 

för att människor inte ska bli vilseledda av felaktig reklam, och att vi i Sverige har en 

Konsumentombudsman som vi kan vända oss till om vi upplever att något företag bryter 

mot marknadsföringslagen.
228

 Reklam är enligt boken Samhällsläran något som inte får 

finnas i Public service sammanhang eftersom deras information till tittare och lyssnare 

ska vara grundat på opartiskhet och objektivitet, och reklam, i motsats till det, är en 

form av propaganda.
229

 Det kan upplevas långsökt att koppla information om public 

service till ekonomi, men eftersom det redogörs för i andan av konsumtion, och 

problemen som kan uppstå om människor överkonsumerar på grund av reklamskapade 

behov, så ser vi lätt en koppling till hur ekonomi blir en naturlig del av 

konsekvenstänkandet för informationssamhällets kontrollfunktioner. 

Enligt GY70 så bör lärare fokusera på den samhällekonomiska biten först under det 

andra och tredje året av gymnasietiden, vilket lämnar det oklart om boken 

Samhällsläran är avsedd för det första eller något av de två senare åren av 

gymnasietidens samhällskunskapsstudier.
230

 Oavsett om Samhällsläran endast är 

avsedd som en introduktion till samhällsekonomi eller om den är avsedd att vara en 

komplett lärobok med innehåll som täcker för alla tre årens studier så lägger den relativt 
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stort fokus på samhällsekonomin. Keynes teorier om konjunkturbalansering presenteras 

i samband med statens ansvar för landets ekonomiska stabilitet.
231

 Den offentliga 

sektorns roll gällande inkomstfördelning redogörs kortfattat för, men förklaras senare 

som en nyckel till en framgångsrik demokrati eftersom samhället utan den står inför en 

hindrad ekonomisk utveckling.
232

 Eftersom även staten, kommunerna och landstingens 

roll i inkomstfördelningen, och dess syfte, redogörs för i flera omgångar går det att anta 

att boken ska gälla som en allomfattande samhällskunskapsbok som ska gälla alla tre år 

och täcka det behov av samhällsekonomi som Skolöverstyrelsen uttryckt att eleverna 

bör lära sig.
233

 

Att utbildningen i skolan, via samhällskunskapen, ska ge eleverna kunskaper som 

fostrar dem att bli aktiva, fria, självständiga människor som kan och vill leva i och 

påverka samhällets demokrati framåt, är tydligt uttryckt i GY70. Eleverna måste ha med 

sig sin kritiska och solidariska blick, som möjliggör ett samhällsengagemang.
234

 Detta 

ger Larsson och boken Samhällsläran intryck av att ha tagit fasta på eftersom den vid 

upprepade tillfällen framhåller möjligheten att utveckla just dessa kvalitéer. Perspektiv 

på historiska händelsers konsekvenser framförs, både bra och mindre bra sådana. 

Människors olika möjlighet till utveckling  i olika delar av världen, och i den andan; det 

värdefulla i att vi i Sverige har en demokrati där vi i stort följer de mänskliga 

rättigheterna samt att vi har en stat som fördelar skatter för att utjämna 

inkomstskillnaderna genom livet för människor. Det är lätt att tolka boken 

Samhällsläran som en bok med syftet att påvisa de möjligheter vi har, men även alla 

visa på historiska händelser som vi ska lära av och nutida sammanhang vi ska vara 

rädda om och arbeta för att bevara. 

Kursplanen i samhällskunskap enligt GY70 är i många avseenden en preciserad och 

nedkortad version av GY70 som helhet. Kursplanen som lyfter de mål som ska arbetas 

mot i gymnasieskolan, och även preciserar vad ämnet ska innehålla i de olika två-, tre- 

och fyraåriga inriktningarna är tydlig med att ämnet ska innehålla precis de delar som 

även GY70 lyfter.
235

 Eftersom boken Samhällsläran inte uttryckligen riktar sig mot 

någon av de tre inriktningarna är det svårt att säga om den tydligt inriktat sig på att 

uppfylla de specifika innehållsliga riktlinjerna. Precis som tidigare, när det diskuterades 

huruvida Larssons bok var avsedd för att vara en allomfattande bok, för alla årskurser 
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på gymnasiet, eller inte, så kan i denna situation, gällande vilka innehållsliga krav som 

ska ställas beroende på vilken gymnasial inriktning de studerande valt, sägas samma sak 

som tidigare: boken ger ett intryck av att på mer än bara det ekonomiska området, vara 

en bok som omfattar alla av Skolöverstyrelsen önskvärda ämnesområden. Eventuellt 

saknas de så kallat aktiverande kunskaperna, som Skolöverstyrelsen efterfrågar. Detta 

kan dock diskuteras ur ljuset av Bjessmos kommentar; att Skolöverstyrelsen inte är inne 

och detaljstyr undervisnings, eller läroboksinnehållet, utan förlitar sig på lärarnas 

professionalism att själva levandegöra innehållet och aktivera eleverna.
236

 

 

6.3 LPF94 och boken Kompass till samhällskunskap A 

Bland de första sidorna i LPF94 står uttryckt att undervisningen ska förmedla och 

förankra de värden som samhällslivet vilar på.
237

 Eftersom det är ytterst subjektivt vilka 

värden detta är, även om det senare förtydligas som allmännt humana och demokratiska 

värden, så inkluderas i detta fall Eliasson och Nolerviks tydliga klargörande om bland 

annat nationalinkomstens fördelning, att skatten som betalas används för att hjälpa 

människor som är arbetslösa eller av andra anledningar inte kan arbeta. Hjälpen de kan 

få är varierad; ekonomisk eller utbildningsorienterad, men kan dock ses som ett humant 

och demokratiskt beteende.
238

 Staten finansierar även integrations och 

jämställhetsfrågor, eftersom de är demokratiskt viktiga ämnen. Ingen ska diskrimineras 

på grund av utseende, etnicitet eller sexualitet.
239

 Även när det det gäller reklam så får 

läsaren veta att reklam kan verka vilseledande och även nedsättande mot människor.
240

 

Att upplysa elever om detta, samt att det finns en marknadsföringslag som säger att 

diskriminering inte är tillåtet, kan tänkas vara ett förmedlande av demokratiska värden. 

Likaså det faktum att Svenska kommuner tar emot flyktingar och sörjer för att de får 

boende och utbildning tills de kan klara sig själva.
241

 Alla handlingar, även 

konjunkturpolitik kan ses som en human handling, eftersom den förmodas motverka en 

höjd arbetslöshet i samband med kraftiga konjunktursvängningar. 

LPF94 förordar att eleverna ska ha kännedom om hur de aktivt deltar i det 

demokratiska samhället.
242

 Detta har Eliasson och Nolervik tagit fasta på när de 

diskuterar vilka olika vägar man som privatperson kan använda sig av för att aktivt 

                                                 
236 Bjessmo, Lars-Erik, (1990) s. 17 
237 LPF94, s.4 
238 Eliasson & Nolervik (2007) s.125 
239 Eliasson & Nolervik (2007) s. 154-157 
240 Eliasson & Nolervik (2007) s.80-83 
241 Eliasson & Nolervik (2007) s. 158f 
242 LPF94 s. 11 
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engagera sig i samhällstuvecklingen, politiken och demokratin. Där diskuteras även 

värdet, eller nödvändigheten i att privatpersoner vill engagera sig i samhället.
243

 Boken 

Kompass till samhällskunskap A, inleds även med att uppmana läsaren till att engagera 

sig i samhället eftersom samhället och samhällskunskapen handlar om alla människor 

och deras liv.
244

  

Skolverket lyfter även, i LPF94, att eleverna ska få kännedom om det föränderliga 

yrkeslivet samt hur de kan påverka sin situation där.
245

 Eliasson och Nolervik lyfter 

dessa frågor i flera olika kapitel. I kapitlet Din privata ekonomi så redogörs för vilka 

olika anställningsformer som finns, vilka av dessa som blir mer eller mindre vanliga, 

samt vilket förhållande arbetstagare och arbetsgivare har till fackförbund och 

arbetsgivarorganisation. Även arbetsmarknadens lagar presenteras.
246

  

Det är intressant att LPF94 betonar ett så generellt fenomen som att eleven ska ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna formulera och pröva olika hypoteser i olika 

sammanhang.
247

 En lika generell iakttagelse är att boken kan tyckas uppfylla detta 

kriterium eftersom det i flera olika sammanhang lyfter faktiska situationer, som 

författarna sedan problematiserar och låter läsaren se större samband av, vilket leder till 

ett självständigt kritiskt tänkande och en möjlighet att skapa hypoteser om anledningar 

och lösningar till samhällsproblem. 

Även ämnesplanen för samhällskunskap i LPF94 är tydlig med att ämnet ska 

förbereda eleven för att möta och leva i en demokrati. Internationella samarbeten, 

migration och minorieters utsatthet och rättigheter är även ämnen som ska beröras. 
248

 

Vilket de också görs i boken av Eliasson och Nolervik. Ur flera perspektiv lyfter 

författarna till boken Kompass till samhällskunskap A dessa frågor, problematiserar och 

diskuterar dem. De lyfter ekonomiska vinster och ställer dem mot mänskliga värden vid 

flera tillfällen och får läsaren att reflektera över vad en vinst egentligen är.  

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv så är Eliasson och Nolervik duktiga på att lyfta 

faktabaserade sammanhang och just sätta dem i kontexten av att flera sammanhang är 

beroende av att vi som lever i ett samhälle, som det står i det första kapitlet, är beroende 

                                                 
243 Eliasson & Nolervik (2007) s. 60 
244 Eliasson & Nolervik (2007) s. 8f 
245 LPF94 s.11 
246 Eliasson & Nolervik (2007) s. 106-11 
247 LPF94 s.11 
248http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser/13845/func/amnes

plan/id/SH/titleId/Samh%25E4llskunskap , 2011-08-01 kl.14.00 
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av varandra. Vi måste alla jobba tillsammans, både ekonomiskt och socialt, för att 

samhället ska fungera.
249

 

 

6.4 Läroplansanalys 

Ämnesplanen i samhällskunskap är enligt Conrad Jonsson ett ämne som utvecklades 

efter 1953 då det blir ett allt mer mångsidigt ämne som tar upp diskuterande ämnen som 

inflytande, makt, klass och påverkansmöjligheter.
250

 Detta överensstämmer väl med det 

som Göran Linde presenterar som den pragmatiska synen på läroplaner.
251

 Läroplanen 

blir i samband med dessa förändringar ett bredare, mer levande och analysvänligt ämne 

som går att utveckla utifrån personlig förförståelse.  

Skolöverstyrelsen, med Conrad Jonsson i ledningen, uppmanar till att undervisningen 

ska bestå av ett större antal lärarledda diskussioner som uppmanar till en demokratisk 

fostran av eleverna samtidigt som det verkar universitetsförberedande. Enligt Göran 

Linde är den andra dominerande läroplansteorin den kritiska riktningen som uppmanar 

eleverna till kunskapssökande och demokratisk diskussion.
252

 

Av detta kan man dra slutsatsen att skolöverstyrelsen i 1900-talets Sverige hade tagit 

intryck både av den demokratifostrande – kritiska – läroplansteorin och av den 

framtidsfostrande – pragmatiska – läroplansteorin. Båda vilka är typiska för 

västvärldens moderna utbildningsväsende. 

 

6.5 Läromedelsanalys 

Att analysera läromedel kan man göra utifrån flera olika perspektiv. Den äldsta av de 

analyserade läroböckerna, Idé och samhälle: den kulturella evolutionen i västerlandet, 

skriven av Gerholm & Magnusson år 1966 kan ses som ett exemplar av den förklarande 

sortens läromedel. Gerholm och Magnusson lägger många sidor på att förklara 

situationer ur sitt sammanhang, dess historiska bakgrund och vilka konsekvenser det 

kan få för framtien om vi fortsätter som tidigare eller eventuellt förändrar samhället, 

eller delar av det. 

Av mer konstaterande karaktär är Eliasson & Nolerviks lärobok; Kompass till 

samhällskunskap. A från  2007. I denna lärobok redovisas fakta på ett mer neutralt sätt 

                                                 
249 Eliasson & Nolervik (2007) s.8f 
250 Jonsson, Conrad (Red.) (1949) Utlåtande angående lärobok i samhällskunskap vid 

folkskoleseminarierna. Avgivet av inom skolöverstyrelsen tillkallade sakkunniga. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen. s.3 f 
251 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s.35-37 

 

252 Linde, G (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. s.35-37 
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än i de tidigare böckerna. Eliasson och Nolervik redogör för skattesystem, 

naturtillgångar, begreppshantering och den offentliga sektorns omfång. 

Den av de tre böckerna som ingått i analysen som har dem mest analyserande 

karaktären är boken Samhällsläran skriven av Larsson år 1990. Denna bok skulle även 

kunna sälla sig till de förklarande men i förhållande till Gerholm och Magnussons bok 

Idé och samhälle så är Larssons bok den mest analyserande av de tre. Här presenteras 

fakta om exempelvis naturtillgångar, varefter situationen analsyseras ur olika 

perspektiv. Vad skulle olika troliga scenarion vara om vi hanterade/inte hanterade 

situationen. Även när det gäller handel så redogör Larsson för Sveriges handelsbalans 

och analyserar därefter varför det ser ut som det gör och hur det skulle förändras om 

vissa internationella relationer förändrades.
253

, 
254

 

Niklas Amnert skriver att den genomsnittlige läromedelsförfattaren är man, lärare 

och har icke borgerliga värderingar. Urvalet av läromedel i denna undersökning är 

slumpartat och kan inte försöka likna ett tvärsnitt av Sveriges läromedel eller Sveriges 

läromedelsförfattare. Dock kan konstateras att läromedelsförfattarna till läromedlen som 

undersökts överensstämmer med Amnerts presentation av den gemene 

läromedelsförfattaren. Tre av fem läromedelsförfattare i denna undersökning är 

nämligen män – men huruvuda de är lärare och hur deras politiska åsikter ser ut förtäljer 

inte historien.
255

 

Precis som undersökningen till viss del visar så överensstämmer de  undersökta 

läromedlen med den av Amnert presenterade teorin om att läromedelsförfattare till stor 

del utgår ifrån de gällande läroplanerna när de författar sina läromedel.
256

 

 

6.6 Sammanfattning 

Det som skiljer dem åt att är att desto äldre böckerna är, desto tydligare historisk 

förankring ger de uttryck för. I Gerholm och Magnussons bok Idé och samhälle: den 

kulturella revolutionen i västerlandet, finns en väl utvecklad historisk bakgrund till 

bankväsendet, migration, naturtillgångar och ideologi; författarna lyfter de historiska 

aspekterna, och bakgrunden till att vi idag gör som vi gör. Detta gör att det är mer att 

läsa i varje kapitel, men kanske ger det också en större kunskaspsbas och därigenom en 

större förståelse för hur och varför exempelvis de i antiken grundade religiösa 

aspekterna av bankväsendet fortfarande påverkar oss moderna människor. Detta sätt att 

                                                 
253 Larsson, (1990), Samhällsläran. S. 376ff 
254 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.272 
255 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.29f 
256 Amnert, N. (Red.) (2011) Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s.29f 
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utforma läroböckerna hittas ingen grund för i läroplanden GY70, eller i informationen 

om föregångaren till den, utan förmodligen är det ett uttryck för en trend som verkar 

vara avtagande. 

Det samhällsekonomiska perspektivet kan tyckas bli allt tydligare desto längre fram i 

tiden vi rör oss i läroböckerna. Att vi i Sverige använder oss av en progressiv 

beskattning och att den skatten går till att finansiera sociala skyddsnät och diverse 

myndigheter och organisationer som ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter, 

framgår tydligare i de senare två böckerna. Både Larsson och Eliasson & Nolervik 

framhåller den demokratiska vikten av att så många som möjligt i ett samhälle är med 

och aktivt bidrar och medverkar till att demokratin kan upprätthållas – via 

samhällsekonomin. 

Privatekonomiskt framhålls i de senare böckerna nödvändigheten i att inte köpa saker 

på kredit, att inte konsumera över sina tillgångar, att inte bli lockad av reklam, att skriva 

bra CV:n och dylika informativa förmaningar. Detta framgår inte alls i samma 

utsträckning i boken från 1966. Detta är med största sannolikhet ett resultat av 

samhällets förändring, och inte läroplanernas inverkan på innehållet. Den tid vi lever i 

nu utsätter oss för fler och mer lättillgängliga frestelser, varvid läroböckerna har ett 

ansvar att informera eleverna om detta.  

Tidigare har ur flera perspektiv utrönts vad arbetsområdet ekonomi och 

samhällsekonomi, vilket är djupt insprängt i flera av de generella 

samhällskunskapsämnena, ska innehålla. Under styrning av två avgörande läroplaner, 

som haft en stor påverkan på hela det svenska skolsystemets moderna utveckling, har 

även samhällskunskapsämnet vuxit fram som ett eget ämne. Innehållet upplevs inte ha 

förändrats nämnvärt trots att tidsperioden (1966-2007) är lång, och en händelserik tid i 

västvärlden och världshistoriens utveckling. De två läroplanerna är inte helt olika 

varandra gällande sina generella styrningar av undervisningens innehåll, båda utgår som 

det tidigare framgår från att lärarnas kompetens i ämnet och möjlighet att levandegöra 

innehållet. 

Alla de ämnesområden som läroplanerna föreskriver att skolan ska tillhandahålla 

undervisning om är öppet formulerade beskrivningar. Även en skarp kritisk blick på det 

innehållsliga överensstämmandet, måste innehålla ett visst mått av accociativ förmåga 

och då vara mer eller mindre tvungen att inse att lika öppet formulerade och generellt 

hållna som läroplanerna är, lika är också böckerna.  
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Undersökningen behandlar de ekonomiska perspektiven på samhällskunskap, men 

dessa liksom de generella termerna är utsatta för tolkning. När böcker redogör för 

naturtillgångar leder det snabbt till att även redogöra för både export och oljetillgångar. 

När det gäller internationella frågor, så gäller det med ett bredare perspektiv även 

kommuners ansvar att ta emot och sörja för flyktingars uppehälle. Om vi läser om 

vikten av att organisera sin ekonomi, så behandlar detta även företagens rätt att få betalt 

av sina kunder, och därigenom även kronofogdens skattefinansierade arbete. Allt är, på 

ett eller annat sätt ekonomi. 
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