
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet f-3 
Samhällsorienterande ämnen, självständigt arbete, 15hp 
 
Seminariedatum: 2017-06-02 
 
 

 
 
 
 

Demokrati- och medborgarideal 
 i läromedel för åldrarna 6 till 9 år 

 
 
 

Ellinor Hjortsberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Daniel Alsarve 
 
 
 
 
  



 

Abstract 
Denna studies syfte är att synliggöra demokratiska ideal i läromedel för åldrarna 6 till 9 år 

samt visa på dessa ideals något motsägelsefulla innehåll. Frågeställningarna i studien 

undersöker och diskuterar medborgarideal i läromedel samt vilka didaktiska utmaningar 

idealen kan innebära för lärare. Metodiskt så har olika ideal i läromedlen kategoriserats och 

analyserats utifrån en tematisk analys med avstamp i demokratiteori. De slutsatser som 

studien visar är att skolan och utbildning är viktig för att eleverna ska utveckla förmågor för 

att utöva inflytande, delaktighet, påverkan och ansvar och att dessa förmågor kräver att 

eleverna lär sig läsa och skriva för att utveckla dessa förmågor visar på skolan som viktig 

samhällsfunktion. Läraren blir därför en avgörande faktor för hur det demokratiska utfallet i 

slutändan blir.  

 

Nyckelord: Demokrati, medborgarideal, didaktiska utmaningar och läromedel.  
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1 Inledning 
”Demokrati” har kommit att bli ett av det moderna, västerländska samhällets mest centrala 

honnörsord. Men vad betyder demokrati? Och vad är inte demokrati? Finns det motsägelser 

och utmaningar kopplat till skola och demokrati? Demokrati kan vara både en styrform och en 

arbetsform som ibland skapar dilemman. I Sveriges grundlag står det att den offentliga 

makten ska tillfalla folket vilket innebär att folket har rätt att få vara med och bestämma i 

samhället (Riksdagen 2016). Dock menar John Dewey (1997 s.127) att demokrati är mer än 

en styrform. Skolan ska både undervisa om demokrati men även bedrivas i demokratiska 

arbetssätt detta för att eleverna ska vara aktiva i undervisningen och senare i samhället 

(Skolverket 2011 s.8). Genom att lärare undervisar eleverna på ett demokratiskt sätt ges också 

eleverna möjlighet till inflytande och vetande om elevens rättigheter samt skyldigheter i skola 

och samhälle. Om eleverna inte utvecklas att respektera andra människor eller förstår 

människors livssituationer så kan det leda till att eleverna blir själviska, osolidariska och 

respektlösa mot andra människor. 

 

Demokrati är en levande process med ständig utveckling som även reglerar relationer mellan 

exempelvis elever samt mellan lärare och elever. Enligt Lgr 11 besitter en god elev och senare 

en god samhällsmedborgare vissa förmågor såsom att ta ansvar, vara aktiv, att utöva 

inflytande och vara deltagande i undervisningen eller samhällslivet (Skolverket 2011 s.8). 

Dock menar Lgr 11 även att undervisningen ska ta hänsyn till elevens förutsättning 

(Skolverket 2011 s.8). Detta fostransideal ställas emot elevernas självständighet och frihet. 

Läraren bestämmer i viss mån elevernas möjlighet till inflytande och deltagande i 

klassrummet. Vissa grupper i skolan och i samhället ges färre möjligheter att delta aktivt i 

samhällslivet än andra. Dessa förmågor som en god elev eller samhällsmedborgare visar på att 

det finns ideal som är mer önskvärda än andra. Samtidigt förmedlas att eleverna ska utvecklas 

tillsammans och att skolan är en social mötesplats där olika kulturer möts (Skolverket 2011 

s.7). Därför bör eleverna även kunna samarbeta och utveckla förmågan att fungera i grupp, 

samtidigt som eleverna ska utvecklas till självständiga och initiativtagande individer som 

fungerar i ett framtida samhälle (Skolverket 2011 s.9). För att ytterligare utveckla samhället 

och demokratin och verka för ett mer demokratiskt samhälle som är mer jämställt så bör 

normerna vidgas för att inkludera flera människor än majoriteten.     
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Skolan har ett dubbelt uppdrag genom att eleverna både ska inhämta och utveckla värden 

samt kunskaper (Skolverket 2011 s.9). Detta för att utvecklas till demokratiska medborgare 

och få ämneskunskaper exempel på grundläggande värden som ska förmedlas är respekt för 

de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket 2011 

s.7). I kursplanen för samhällskunskap specificeras dessa grundläggande värderingar till 

exempelvis alla människors lika värde. Konventionen om barns rättigheter även kallad 

barnkonventionen berörs som en del i innehållet i undervisningen, detta visar på vikten av att 

eleverna utvecklar ett demokratiskt förhållningsätt i skolan (Skolverket 2011 s.201). Skolan 

ska även värna om elevernas självständighet, frihet samt rätt till inflytande (Skolverket s.10). 

Å ena sidan har eleverna rätt till inflytande, påverkan och frihet men å andra sidan ska värden 

överföras utan att eleverna ges möjlighet att påverka vilka ideal och normer som överförs. 

Samtidigt ska eleverna utveckla förmåga att förhålla sig kritisk (Skolverket 2011 s.9). För att 

eleven ska tillägna sig demokratiska värden bör eleverna skapa förståelse för dem och 

applicera dem i sin vardag. Demokratiska värden bör därför inte bara överföras utan bearbetas 

och eleverna bör förhålla sig kritisk till dessa värden genom att diskutera och resonera kring 

dessa. Som blivande lärare i de yngre åldrarna kommer utmaningen att bli att inte enbart 

förmedla och överföra de demokratiska värdena. Utan även att eleverna tar dem till sig och 

omvandlar dem till handling för att utveckla dem i samhället, alltså att eleverna handlar på ett 

demokratiskt sätt i skolan och i samhället både som barn och vuxna. Demokratiska ideal kan 

förmedlas genom exempelvis läromedel dock finns flera olika läromedel som ges ut av olika 

förlag vilket kräver att läraren granskar läromedlen. Detta för att bli medveten om vilka 

demokratiska ideal och normer som förmedlas i läromedlen. 

 

Demokrati kan alltså vara både ett mål och en metod och hur skolan strävar efter att skapa 

demokratiska medborgare efter demokratiska principer är förstås ett stort område. Ambitionen 

i denna uppsats är begränsad. Nedan formuleras syftet där fokus kommer att läggas på 

medborgarideal elever förväntas utveckla under skoltiden. 

 

1.1 Syfte  
I åldrarna 6 till 9 år finns läromedel som behandlar demokrati i skolan och som därmed kan 

sägas förmedla vissa ideal om vad det innebär att vara en demokratisk elev och 

samhällsmedborgare. Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera vilka 
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medborgarideal som framträder i dessa läromedel om demokrati och samhälle samt att belysa 

de didaktiska utmaningar som olika dessa ideal kan innebära för lärare. 

 
Förhoppningen är att denna studie ska ge kunskap om hur lärare kan använda sig av litteratur i 

undervisningen för att förmedla demokrati och demokratiska medborgarideal. 

 
1.2 Frågeställningar 
Vilka demokratiska medborgarideal förmedlas i läromedlen? 

Vilka didaktiska utmaningar ställs läraren inför gällande dessa ideal? 

 

1.3 Disposition 
Först kommer de teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning att presenteras där 

demokratibegreppet diskuteras och avgränsas. I delen efter kommer studiens metod att 

redogöras för samt vilket material som använts. Efter det redovisas och analyseras varje 

läromedel och dess resultat. Uppsatsen avslutas sedan med resultatet och diskussion där 

frågeställningen diskuteras och slutsatser att dras.   

2 Teoretiska utgångspunkter 
 

Två centrala dimensioner av demokratin är dess formella respektive informella sida. Enligt 

Kerstin Jacobsson (1999 s.164) är formell demokrati exempelvis direkt och representativ 

demokrati medan informell exempelvis kan visa på ideal. Direktdemokrati innebär att folket 

själva fattar de politiska besluten medan i en representativ demokrati väljs representanter ut av 

folket och dessa representanter fattar besluten åt folket. Den representativa demokratin kan 

även ses som en form av elitdemokrati menar Cecilia Eriksson (2006 s.67) vilket innebär att 

folkets roll är att välja ut en ledare och således lämnar ifrån sig makten. Dock bör den 

representativa demokratin kompletteras med direktdemokratiska inslag då det gynnar 

medborgarna då de utvecklas och för att det fattas bättre beslut (Eriksson 2006 s.68). Dessa 

direktdemokratiska inslag kan exempelvis vara folkomröstningar. Jacobsson menar att flera 

nationer skiftat från direkt demokrati till representativ demokrati där en elit styr för att de är 

mer praktisk (1999 s.164). Demokrati handlar om både formella regler och om det informella 

vilket kan innebär människors rätt till inflytande och rätten att påverka exempelvis sina 

livsvillkor (Jacobsson 1999 s.167). Den informella och formella demokratin kan ses som olika 

processer som styr på olika nivåer och tillåter individinflytande i olika hög grad. En formell 
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princip är att alla människor ska ha lika rätt till inflytande dock menar Eriksson (2006) att 

orättvisor och otillräckliga resurser förhindrar vissa grupper i samhället från ett aktivt 

deltagande. Demokrati kan innebära att medborgaren får olika roller och möjligheten att delta 

kan även den skifta. Detta förmedlar olika typer av medborgarideal genom att formen av 

demokrati tillåter eller inte tillåter medborgarnas deltagande, inflytande, påverkan och ansvar. 

Ninni Wahlström (2015 s.150) har identifierat tre stycken medborgarideal som kommer 

tydliggöras nedan. Därmed finns det en koppling mellan demokratins formella och informella 

spelregler och olika ideal om hur individer exempelvis elever kan utnyttja, ges eller tar oss 

utrymme inom demokratins villkor.  

 

2.1 Skolans dubbla uppdrag 

Skolan har präglats av olika pedagogiska traditioner en av dessa är den progressiva/kritiska 

pedagogiken (Gustavsson 2016 s.12). Den progressiva/kritiska traditionen sätter eleven i 

fokus och utgår från barnets förutsättningar och erfarenheter (Gustavsson 2016 s.13). Målet 

med denna pedagogik är enligt Michael Gustavsson (2016 s.15) att skapa elevaktiv 

undervisning samt att skapa klasslöshet i klassrummet. Det klasslösa klassrummet är ett ideal 

som även är önskvärt i samhället ur en demokratisk synpunkt då detta kan överbygga 

exempelvis intolerans och främlingsfientlighet för att skapa ett samhälle med respekt och 

solidaritet.  

 

Genom den progressiva/kritiska pedagogiken inkluderas flera människor i utbildningen vilket 

kan ses som mer demokratiskt. Dock menar Gustavsson (2016 s.19) att den 

progressiva/kritiska pedagogiken innehåller en konflikt då eleven och dennes individuella 

självförverkligande ska sättas i fokus samtidigt som vissa värden ska förmedlas och överföras 

av läraren. Wahlström menar att skolan har olika samhällsfunktioner både att socialisera 

individen in i samhället och samtidigt utveckla individen till ett självständigt subjekt som 

utvecklas till att både vara självständig och kritisk till samhällets normer och ordning (2015 

s.98). Samhällsfunktionen socialisation innebär enligt Wahlström att individen socialiseras in 

i samhället genom utbildningen. Det kan även innebära att eleven tar del av samhällets 

sociala, kulturella och politiska normer (2015 s.98). Vissa värden ska således ”präntas in” 

vilket går emot elevens frihet och självförverkligande. Detta innebär en konflikt mellan 

individen och fostransidealet att socialiseras in i samhället vilket även går emot individens 

möjlighet att utvecklas till ett självständigt subjekt (Wahlström 2015 s.98). Läraren måste då 
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hantera olika lärarroller och demokratiroller. Då läraren å ena sidan ska fungera som en 

handledare som låter elevens självförverkligande och egna erfarenheter stå i fokus. Medan å 

andra sidan så ska vissa värden och ideal förmedlas och överföras från lärare till elev. Det 

finns vissa ideal som är önskvärda om hur en elev och samhällsmedborgare bör vara vilket 

överförs till eleven. För att eleven ska utvecklas till ett självständigt subjekt förväntas eleven 

kunna ta ansvar, stå för personliga ställningstaganden, utöva inflytande etcetera (Wahlström 

2015 s.99). Dessa normerande värden präntas in, dessa är alltså inte självvalda vilket ger 

denna konflikt. Eleverna är således både beroende av samhällets normer och bör förhålla sig 

självständigt till dessa normer (Wahlström 2015 s.99). Ideal kan förstås både uttryckas olika 

ut men även förstås på olika sätt.  

 

Wahlström (2015 s.150 och 151) har identifierat tre övergripande medborgarideal: det 

personliga ansvaret, den deltagande respektive rättviseorienterade individen. Det personliga 

ansvaret menar Wahlström innebär att alla individer har ett personligt ansvar för att 

exempelvis följa lagar och föreskrifter, lämna avfall och således uppträda ansvarsfullt. I 

undervisningen kan detta komma till uttryck genom att eleverna tar ansvar för att följa regler, 

städa efter sig men även uppträda hänsynsfullt mot andra elever och personal. I det deltagande 

idealet fokuseras kunskapen både på den formella demokratin alltså vilka 

samhällsinstitutioner som finns exempel riksdag och hur dessa fungerar men även att utveckla 

elevernas förmåga att hålla i mötesaktiviteter exempelvis lära sig att fördela ordet (2015 

s.150). Denna typ av kunskap kan skapa förståelse för hur en demokrati styrs och vill 

förbereda eleverna att aktivt delta i samhällslivet. Det tredje idealet benämner Wahlström 

(2015 s.151) som det rättviseorienterade idealet. Undervisningen syftar då till att utveckla 

elevernas förmåga att förstå och senare ifrågasätta samt förändra sociala orättvisor och 

strukturer som finns i samhället. Genom att förstå sambandet mellan sociala, ekonomiska och 

politiska krafter i samhället kan eleverna utveckla förståelse för dessa strukturer. För att 

utveckla dessa ideal måste undervisningen förbereda eleverna för samhället genom att 

medvetandegöra dem om dessa strukturer så att de som vuxna medborgare är insatta i dessa 

frågor. Undervisningen ska främja elevernas intresse att verka för ökad jämlikhet och social 

rättvisa (2015 s.151). Wahlström använder en metafor för att gestalta medborgaridealens 

skillnader. Den deltagande medborgaren anordnar olika aktiviteter exempelvis matutdelning 

till hemlösa. Det personliga ansvaret bidrar genom att dela ut maten medan den 

rättviseorienterade ifrågasätter varför dessa människor är hungriga samt försöker förändra 

villkoren för dessa människor. Min tolkning av dessa ideal är att idealen visar på aktiva och 
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engagerade medborgare skillnaden är hur detta engagemang tar sig uttryck. Medborgaridealen 

och Wahlströms samhällsfunktioner kommer användas som övergripande teoretiska verktyg 

för att analysera läromedlen utifrån temana Inflytande och Delaktighet, Påverkan och Ansvar 

samt Medborgarideal.  

 

2.1.1 Inflytande och Delaktighet 

För att skapa inflytande krävs att individen får utrymme att delta exempelvis i skolan. 

Gustavsson (2016 s.15) menar att den progressivisa/kritiska pedagogiken vill skapa 

delaktighet genom att utveckla undervisningssituationer där eleverna är aktiva. Delaktighet 

kan göra att individen socialiseras in i samhället (Wahlström 2015 s.98). Eleverna praktiserar 

deltagande genom att träna sig i att delta i sammanträden i skolan så som klassråd detta kan 

ses som demokratiskt deltagande menar Eriksson (2006 s.68). Genom att skapa denna form av 

mötesforum i skolan så kan eleverna även ges möjlighet till inflytande. Att skapa deltagande 

på olika nivåer i samhället är av vikt för att skapa deltagande och inflytande hos medborgarna 

vilket gynnar både individen och samhället menar Eriksson (2006 s.70). Deltagandet är 

utvecklande för de som deltar och det skapar bättre beslut men det motverkar även 

maktmissbruk (Eriksson 2006 s.70). Genom deltagandet i skolan kan eleverna utvecklas till 

självständiga subjekt vilket innebär att eleverna ska inneha en kritisk hållning mot den sociala 

och samhälleliga ordningen (Wahlström 2015 s.99). Detta kan innebära att eleverna utvecklar 

ett engagemang för kollektiva problem och utvecklas exempelvis till rättviseorienterade 

samhällsmedborgare som ifrågasätter dessa kollektiva problem vilket leder till att eleverna 

kan ses som medborgare som är välinformerade om samhället och dessa problem. Dock för att 

eleverna ska förskaffa sig denna kunskap är skolan, utbildning och kunskap av vikt både att 

läraren som ger utrymme för eleverna att få inflytande och delaktighet och att de utvecklar 

kunskap om samhället.  

 

Elevernas inflytande ökar om läraren väljer arbetsformer som möjliggör detta. Helene 

Elvstrand (2004 s.83) menar att demokrati kan ses som relationen mellan lärare och elev men 

även mellan elev och elev. Genom att se på demokrati som en relation kan balansen mellan 

elevens inflytande och lärarens ansvar förstås. Elvstrand (2004 s.84) har i sin forskning 

granskat hur arbetsformer i klassrummet kan möjliggöra och hindra eleverna från inflytande i 

undervisningen genom att observera och föra fältanteckningar. I sin forskning menar 

författaren att individuellt arbete då eleverna själva planerar sitt arbete leder till att eleven får 
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inflytande då eleven kan själv väljer vilket ämne eleven ska arbeta med och även kan byta 

ämne under arbetets gång (2004 s.87). Detta ger eleven frihet och inflytande över sitt eget 

arbete menar Elvstrand (2004 s.87). Arbetsformerna bestäms oftast av läraren vilket innebär 

att läraren styr när eleverna får möjlighet till inflytande. Samtidigt menar författaren (2004 

s.92) att ingen arbetsform kan ses som mer demokratisk utan det är innehållet och 

organisationen som avgör hur demokratisk en arbetsform är. Elvstrand (2004 s.93) menar 

vidare att lärarens syn på eleven kan påverka denna delaktighet vilket även kan få 

konsekvensen att eleven får svårt att delta socialt vilket kan påverka elevens möjlighet att 

utvecklas till ett självständigt subjekt. Peter Moss (2007 s.7) hävdar att inflytande är viktigt ur 

en demokratisk synpunkt. Även han menar att lärarens syn på eleven påverkar möjligheten till 

inflytande.  

 

Skolan bör förbereda eleverna för ett demokratiskt samhälle genom att eleverna praktiserar 

demokrati. Wahlström menar att den deltagande medborgaren anordnar och planerar 

mötesaktiviteter men deltar även i gemensamma forum för att uttrycka inflytande (2015 

s.150). Detta är en förmåga som medborgaren kan utveckla under sin skolgång detta speglar 

även hur viktigt det är att individen ges möjlighet att delta men även utveckla förmågan att 

hålla i mötesaktiviteten. Eriksson (2006 s.71) anser att ett ökat deltagande kan motverka 

ojämlikhet exempelvis fördelningen av resurser. Elvstrand (2004 s.93 och 94) lanserar 

begreppet Education as democracy och menar att undervisningen då ses som en praktik och 

en förberedelse för eleverna att verka i samhället. Motsats till education as democracy är 

Education for democracy vilket innebär en mer teoretisk kunskap om vad demokrati är 

(Elvstrand 2004 s.93 och 94). Skillnaden mellan dessa kan ses som att Education as 

democracy har ett levande demokratiskt perspektiv då eleverna verkar i demokratin på ett 

praktiskt sätt jämfört med Education for democracy som porträtterar demokrati i ett utifrån-

perspektiv där teorin är i fokus. Detta visar på skillnaden mellan att verka i snarare än för en 

demokrati.  

 

Skolan ska fostra eleven till att fungera både i ett kollektiv men samtidigt utvecklas till egna 

individer. Elvstrand (2004 s.89) menar att eleven ska socialiseras in i kollektivet vilket kan 

bestå av en grupp eller i en klass. Gillian Dowley McNamee har i sin forskning studerat en 

pedagog, vid namn Vivan Gussin Paleys, böcker och arbete. Författaren menar att Paley 

genom sin pedagogik skapar en inkluderande undervisning som samlar barnens röster, 

tänkande och potential (2005 s.295). Dowley McNamee menar att detta kan göras genom att 
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varje elev förstår dennes funktion i gruppen och förstår att gruppen är beroende av alla 

individer genom att påpeka för en elev att gruppen behöver denna vid exempelvis en samling 

(2005 s.278). Samtidigt menar Dowley McNamee (2005 s.276) att det finns en balans mellan 

elevens individuella utveckling och att utveckla förmågan att tillhöra en grupp. Kollektivet är 

beroende av elevens individuella utveckling då varje individ är nödvändig för att kollektivet 

ska fungera (Dowley McNamee 2005 s.286). För att inte kollektivet och elevens 

individualisering ska få ett ojämnt förhållande bör läraren balansera detta i sin undervisning 

och försöka i så stor utsträckning som möjlig inte hämma elevens eller kollektivets 

utveckling. 

 

Inflytande och delaktighet hänger samman genom att individen bör få möjlighet att delta för 

att kunna få inflytande. Skolan är en plats där individen kan få möjlighet att utveckla 

förmågan att utöva inflytande genom delaktighet. Läraren bör således med hjälp av sin 

undervisning skapa utrymme och möjliggöra aktivt deltagande och inflytande genom 

exempelvis arbetsformer som tillåter detta. Om läraren tillåter inflytande och delaktighet så 

kan det förmedla ett medborgarideal om att eleven är viktig att lyssna på och bör därför få 

inflytande och delaktighet i skolan.   

 

2.1.2 Påverkan och ansvar 

Genom att skapa deltagande på olika nivåer och arenor får individen förutom inflytande även 

möjlighet att påverka beslut. Den deltagande demokratin har till skillnad från den 

elitdemokratiska stor tilltro till folket och ser dem som kompetenta men även ansvarsfulla 

medborgare (Eriksson 2006 s.71). Denna syn kan även återspeglas i skolan då läraren bör se 

eleverna som kompetenta för att låta dem ta plats och påverka i skolan. Eleverna bör därför 

lära sig att ta ett personligt ansvar i skolan för både sina handlingar men även ta ansvar för att 

uppträda hänsynsfullt mot andra människor (Wahlström 2015 s.150). Luisa Araujo och Janis 

Strasser (2003 s.178 och 179) påstår att läraren kan inta en aktiv roll genom att motverka 

fördomar och kommentarer som kan relateras till etnisk härkomst. På detta sätt kan även 

läraren vara en förebild vilket förmedlar idealet om att en elev eller medborgare kan vara 

aktiv på olika sätt exempelvis genom att aktivt motverka fördomar. Detta visar också på ett av 

skolans uppdrag värdeförmedling genom värdet allas lika värde och därför bör behandlas med 

hänsyn. Då eleverna påverkar på olika områden så byggs även ett beroendeförhållande som 

visar att eleven bör ta ansvar även för kollektivet.   
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Eleven utvecklar förmågor i kollektivet som även gynnar elevens individuella utveckling även 

i framtiden. Då eleverna samarbetar i grupp eller leker så utvecklar de förmågor såsom att 

argumentera, lösa problem, kompromissa, lyssna, förhandla, debattera etcetera genom att 

eleven lär sig samarbeta och fungera med andra så kan eleven utveckla en grupptillhörighet 

(Dowley McNamee 2005 s.278). Dessa förmågor kan dock även gynna individualiseringen då 

eleven genom exempelvis problemlösning kan utveckla ett logiskt tänkande samt lösa 

problem i vardagen (Dowley McNamee 2005 s.278). Att utveckla förmågan att lyssna och att 

argumentera kan leda till eleven kan göra personliga ställningstagande vilket kan göra eleven 

självständig. Förmågorna kan även ses som önskvärda ideal för eleven att utveckla som kan 

gagna en samhällsmedborgare både som individ och gruppmedlem. Dowley McNamee (2005 

s.286) menar att elevens lyckande exempelvis elevens personliga utveckling men även 

elevens misslyckanden även kan ses som ett kollektivt misslyckande. Det visar på beroendet 

mellan individ och kollektivet. Samtidigt innebär elevens och kollektivets misslyckande även 

ett misslyckande för läraren (Dowley McNamee 2005 s.286). Lärarens har inte lyckats med 

sitt uppdrag att förmedla kunskap vilket fått konsekvenser för eleven. Beroendet mellan elev 

och lärare kan därför också belysas vilket kan påvisa lärarens ansvar att balansera 

utvecklingen av individualisering och kollektiva utveckling då dessa står i ett 

beroendeförhållande till varandra.    

 

Påverkan och ansvar kan kopplas samman genom att individen och samhället har ett ansvar 

gentemot varandra samtidigt som individen har rätt att påverka. Ansvaret kan te sig på olika 

sätt exempelvis Wahlströms medborgarideal det personliga ansvaret innebär att individen har 

ett ansvar att uppträda ansvarsfullt genom att exempelvis följa lagar men även att ta ansvar för 

miljön och andra människor (2015 s.150). Ansvaret kan även ses genom att påverka på de 

områden som individen kan exempelvis i sin närhet eller på lokal nivå, detta kan ses som både 

det deltagande och det rättviseorienterade medborgaridealet. Dessa ideal lägger ansvaret hos 

individen men även på samhället och speciellt på skolan där eleverna ska fostras och 

utvecklas till medborgare som ska fungera i morgondagens samhälle.   

 

2.1.3 Medborgarideal 

Wahlströms tre medborgarideal visar på olika aktivitet och engagemang hos individen. Dessa 

medborgarideal kan även ses i litteratur och dessa ideal kan problematiseras med hjälp av 
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drama. Liora Israeli har exempelvis i sin forskning använt sig av två barnberättelser, ”Den 

fula ankungen” och ”Raspberry Juice” och menar att berättelserna kan skapa tolerans vilket 

kan ses som ett önskvärt medborgarideal. Israeli menar att litteratur kan användas för att 

utveckla elevernas förmåga att exempelvis känna empati och medkänsla (2011 s.2). Detta kan 

visa på ideal som en elev bör utveckla vilket även kan ses som önskvärda förmågor hos en 

samhällsmedborgare. Dessa förmågor kan sammanlänkas med exempelvis det 

rättviseorienterade idealet då individen genom att utveckla tolerans, empati och medkänsla 

samt sätter sig in i andra människors livsvillkor och försöker förändra dessa. Stephan Bigger 

och Jean Webb menar att litteratur även kan utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt 

(2010 s.410 och 411). Det kritiska förhållningssättet kan även det kopplas samman med det 

rättviseorienterade idealet men även samhällsfunktionen ett självständigt subjekt då individen 

ifrågasätter exempelvis den samhälleliga ordningen (Wahlström 2015 s.151 och 98).  

 

Litteratur och drama kan även användas för att belysa vissa problem i samhället. Dessa 

problem medvetandegöras genom diskussion och dialog mellan lärare och elever menar 

Bigger och Webb (2010 s.411), då eleverna bli medvetna om problem i samhället kan även 

strukturer belysas menar Nancy Rankie Shelton och Morna McDermott (2010 s.124). Om 

eleverna blir medvetna om dessa strukturer kan även detta bidra till att eleverna utvecklar ett 

kritiskt tänkande vilket kan ses som en önskvärd egenskap hos en aktiv samhällsmedborgare. 

Rankie Shelton och McDermott (2010 s.124) menar att diskussionerna och elevernas 

självreflektion blir djupare vid användning av drama och litteratur i undervisningen. Det 

gemensamma syftet med att använda litteratur och drama i undervisningen kan vara att 

eleverna ska kunna relatera den fiktiva berättelsen till sin verklighet men även använda 

dramat för att leva sig in i någon annans verklighet. Genom att eleverna kan identifiera sig 

med en karaktär så kan de utveckla förmågor och ta till sig ideal som förmedlas, samtidigt kan 

eleverna utveckla ett kritiskt tänkande för att ifrågasätta samhällets normer och ideal vilket 

kan förändra attityder hos eleverna. Lärarens roll blir i sammanhanget att medvetandegöra 

eleverna om dessa problem och strukturer. Idealet att vara en aktiv medborgare kan ses som 

önskvärt vilket även innebär att inneha förmågan att göra personliga ställningstaganden 

(Israeli 2011 s.13). Då eleverna blir medvetna om samhällets strukturer skapas kan även 

medvetenhet om exempelvis begreppen jämlikhet, rättvisa, rasism och demokrati dock bör 

dessa begrepp relateras till eleverna på ett personligt plan (Rankie Shelton och McDermott 

2010 s.132).  
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Ett av skolans uppdrag är att förmedla värden vilket kan vara exempelvis tolerans, empati, 

medkänsla etcetera. Detta kan ses som värden som inte är självvalda vilket kan stå i konflikt 

med individens utveckling till ett självständigt subjekt. Dock kan det kritiska förhållningsättet 

som kan utvecklas genom litteratur och drama kopplas samman med samhällsfunktionen 

självständigt subjekt då litteraturen kan belysa problem och strukturer som kan visa på 

samhällets rådande normer. Dessa normer är individen beroende av menar Wahlström (2015 

s.99) men genom utvecklingen till ett självständigt subjekt kan individen förstå detta beroende 

och ställa sig kritiskt till dessa normer genom personliga ställningstaganden och reflektion.   

 

2.1.4 Sammanfattning 

Under temat skolans uppdrag har konflikten mellan värdeförmedling och den kritiska 

självständigheten förmedlats men även de tre medborgaridealen och de två 

samhällsfunktionerna. Syftet att belysa denna konflikt är att visa på komplexiteten med 

skolans uppdrag vilket också även kopplas samman med Wahlströms samhällsfunktioner 

socialisation och självständigt subjekt. Dessa funktioner visar på både en konflikt i skolan 

men även komplexiteten att vara lärare. Wahlströms tre medborgarideal; det personliga 

ansvaret, det deltagande och det rättviseorienterade idealet visar på skilda ideal om att vara 

medborgare när det gäller aktivitet och engagemang. Samhällsfunktionerna och 

medborgaridealen kommer att appliceras på de läromedel som analyseras senare i uppsatsen, 

dessa kommer fungera som övergripande perspektiv för de olika temana.  

 

Temat inflytande och delaktighet berör idealet om att skapa aktiva elever detta kan göras 

genom en pedagogik som skapar undervisningssituationer där eleverna tillåts vara aktiva, 

delaktiga samt utöva inflytande. Utbildningen bör förbereda eleverna för samhället genom att 

låta dem praktisera demokrati i skolan, education as democracy. Detta kan även göras med 

hjälp av arbetsformer som ger eleverna möjlighet att själva planera sitt arbete och på så vis 

ges inflytande över arbetet i skolan. Vidare har termen inkluderande undervisning berörts då 

grupptillhörighet skapas och varje individ får möjlighet till delaktighet och inflytande genom 

att bli lyssnad på. Deltagandet har även berörts genom termen demokratiskt deltagande då 

individen får delta och utöva inflytande inom flera områden så kan maktmissbruk motverkas 

och bättre beslut fattas. Inflytande och deltagande kopplas samman och dessa begrepp 

education as democracy, arbetsformer, inkluderande undervisning och demokratiskt 

deltagande kommer appliceras på de läromedel som analyseras senare i uppsatsen.     
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Påverkan och ansvar under detta tema har lärarens ansvar att vara förebild berörts genom att 

exempelvis motverka fördomar. Eleverna bör förberedas att ta ett personligt ansvar för sina 

handlingar vilket kan skapa hänsyn. I skolan kan förmågorna såsom att argumentera, lösa 

problem, kompromissa, lyssna, förhandla, debattera utvecklas genom att skapa 

grupptillhörighet alltså en form av kollektiv, dessa förmågor kan bli nödvändiga för att kunna 

påverka. Lärarens ansvar berörs genom dennes ansvar att få eleverna att utvecklas till 

exempelvis självständiga subjekt men även socialiseras vilket kan göras genom att eleverna 

utvecklas dessa förmågor. Ansvaret och påverkan kan ske på olika sätt men dessa kopplas 

samman med medborgaridealen som nämnts tidigare. De begrepp som belysas i analysen är 

förmågorna och lärarens ansvarsroll.  

 

Medborgaridealen har kopplats samman med litteratur och drama då det är läromedel som 

undersöks i denna studie. Under detta tema har förmågor som tolerans, empati, medkänsla och 

ett kritiskt förhållningssätt berörts som kan utvecklas genom att använda litteratur och drama i 

undervisningen. Litteratur och drama kan även belysa problem och strukturer i samhället 

vilket kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt. De begrepp som kommer användas senare i 

analysen förmågorna som kan utvecklas och lärarens roll att medvetandegöra problem och 

strukturer.     

 

3 Metod 
I denna studie har jag använt mig av böcker som riktar sig till åldrarna sex till nio år som 

berör ämnet demokrati. De läromedel som jag använt mig av har jag lånat på ett 

Stadsbibliotek. Jag fick hjälp av en bibliotekarie att få fram de mest lånade böckerna mot 

åldrarna sex till nio år som berör demokrati, jag fick då fyra böcker. Böckerna har jag valt att 

kalla läromedel då de kan användas i undervisning. Jag har använt mig av tematisk analys vid 

systematiseringen av läromedlen (Bryman 2011 s.529 och Wigg 2009 s.204). De olika idealen 

visar på olika teman av ämnet demokrati.  Ulrika Wigg (2009 s.204) menar att en tematisk 

analys utgår ifrån gemensamma teman som finns i exempelvis olika läromedel. Alan Bryman 

(2009 s.529) skriver att en tematisk analys kan belysa likheter och skillnader inom samma 

tema. Detta kommer att visas mellan böckerna då samma tre teman berörs i alla fyra 

läromedel, dock skildras även skillnader inom samma tema mellan böckerna. Wigg (2009 

s.204) menar även att dessa teman kan vara snäva eller vida. De teman som jag belyser kan 
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alla ses som vida då de spänner över medborgarideal och demokrati som sätts in i skola och 

samhälleskontext.    

 

Det första steget var att gå igenom varje bok, jag granskade en bok i taget. Då kunde jag 

urskilja teman som jag valde att namnge som Inflytande och Delaktighet, Påverkan och 

Ansvar samt Medborgarideal. Varje tema tilldelades varsin färg grön, orange och gul. Dessa 

teman valdes då de gestaltades i läromedlen och förmedlar medborgarideal. Detta kommer 

redovisas i resultatet. Från början fanns ytterligare två kategorier till som jag kallade ”formell 

demokrati” och ”lagar i demokratin namn”. Dessa kategorier tillkom då mitt fokus var att 

skildra demokratiska värden i läromedlen dock valde jag sedan att fokusera på att finna 

medborgarideal istället. Den förstnämnda kategorin innehöll främst demokratins olika nivåer 

och demokrati utifrån ett teoretiskt perspektiv. Den andra kategorin innehöll som namnet 

avslöjar lagar som reglerar demokratin exempelvis så berörs grundlagen yttrandefrihet. Dessa 

kategorier valdes bort då både till förmån för de andra kategorierna. 

 

I det andra steget sammanställde jag alla anteckningar i ett dokument med sidhänvisningar. 

För att synliggöra exempel under respektive tema i respektive bok. Dessa anteckningar har jag 

sedan kopplat samman med begreppen i min teori, detta kommer att ligga till grund för mina 

resultat och min diskussion.  

 
3.1 Material 
Åldrarna sex till nio har jag valt för att det är de åldrarna jag kommer att undervisa i som 

utbildad lärare. Men även för att eleverna i dessa åldrar är formbara och det är av vikt att de 

anammar det demokratiska tänket så tidigt som möjligt. Genom resultatet är förhoppningen att 

dessa ideal och teman även ska skapa medvetenhet hos lärare vid användning av de granskade 

läromedlen samt vilka eventuella didaktiska utmaningar som kan finnas. Att endast fyra 

läromedel granskats kan ge ett begränsat resultat men å andra sidan hade ett större urval 

kunnat försvåra studien och utläsningen av resultat. Läromedlen vänder sig både mot det lägre 

ålderskategorin 6 år men även mot de äldre 9 år samt åldrarna däremellan vilket kan göra 

resultatet tillförlitligt till dessa åldrar då samma ideal berörs i alla läromedel dock på olika 

nivåer. Samtliga läromedel som granskats är den första upplagan på grund utav att det var den 

upplagan som fanns på stadsbiblioteket där jag lånat läromedlen.    

 



 14 

Demokratihandboken av Sassa Buregren första upplaga gavs ut år 2001 är 45 sidor lång, den 

har kommit i ytterligare en upplaga. På insidan av Demokratihandbokens pärmar finns alla 

Barnkonventionens artiklar. I Demokratihandboken får läsaren följa flickan Jorinda, hon 

upplever sig vara ganska nöjd med sin vardag. Dock finns det en del som kan bli bättre om 

Jorinda får bestämma därför gör hon gör en lista över detta som finns på sidan 9. Sedan delar 

hon tillsammans med sin mamma upp listan i olika påverkansnivåer: Familjen, skolan, 

kommunen, regering/riksdag, EU samt FN. Detta för att det är olika instanser bestämmer över 

de olika punkterna på Jorindas lista. Att boken delas upp i dessa nivåer vilket visar på att det 

finns olika demokratiska nivåer. På de olika nivåerna finns rutor som förtydligar exempelvis 

ett begrepp, ett ansvarsområde eller ger tips på exempelvis hur läsaren kan hantera en 

diskussionssituation. På varje nivå står de punkter som Jorinda ska ta upp med respektive 

instans. Jorindas lista visar på vikten av att prata med den instans som bestämmer, det är 

exempelvis inte effektivt att prata med FN om vad familjen ska äta till middag.  

 

Förutom olika demokratiska nivåer behandlas även barnkonventionen och dess artiklar samt 

vad BO (barnombudsmannen) har för uppgifter. Även olika historiska personer som förändrat 

och haft betydelse på olika sätt genom historien berörs i läromedlet. På sidorna 40 och 41 så 

berörs begreppet demokrati och dess historia.  

 

Hurrraa!! Alla barns rätt. En bilderbok om Barnkonventionen 20 år finns i två upplagor men 

det är den första upplagan som granskats i denna studie. Läromedlet är utgiven år 2009 och 

författad av Pernilla Stalfelt. Detta läromedel bygger på barnkonventionen och har 27 sidor 

varav de sista två sidorna innehåller barnkonventionens alla artiklar. I förordet förklaras syftet 

med boken som enligt författaren är att synliggöra barnkonventionen och begripliggöra den. 

Detta kan göras på olika sätt vilket jag återkommer till senare. Läromedlet distribuerades från 

början endast av McDonalds och är skriven i samarbete med föreningen Läsrörelsen men även 

med organisationer såsom BRIS, Plan Sverige, Rädda Barnen etcetera, detta står på första 

sidan i Hurrraa!! Alla barns rätt.  

 

Vem är du? En bok om tolerans är även den skriven av Stalfelt och gavs ut år 2012. Denna 

bok finns i en upplaga och även en tillhörande lärarhandledning som ej granskats. Läromedlet 

har 38 sidor och riktar sig mot åldrarna 6 till 9 år. På läromedlets första och sista uppslag är 

sidorna rosa och beskriver människors olikheter och likheter. Detta läromedel berör begrepp 

så som tolerans, intolerans och fördom. Detta för att exempelvis eleverna ska utveckla 
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förståelse för dessa termer och deras betydelse. På detta sätt kan tolerans skapas genom att 

förstå på vilket sätt människor är lika och olika utan att värdera det.  

 

Nutidsboken finns i en upplaga som utkom år 1999 och innehåller 60 sidor. Den är författad 

av Anna Gudmarsson, Eva Jansson och Anja Ritzau. Detta läromedel är indelat i flera kapitel 

exempelvis hur vi bor, vårt vatten, vår mat, sopor och återvinning, tillsammans samt vem ska 

bestämma? Namnen på kapitlen indikerar olika funktioner i samhället vilket för med sig ett 

medborgarideal. Kapitlen innehåller även en historisk samt en global dimension som kan 

skapa förståelse för exempelvis människors tillgång till vatten förr (s.22) och i andra länder 

(s.23). I läromedlet ges även tips på exempelvis hur individen kan spara energi och ta hand 

om miljön (s.44 och 38). 

 

Då läromedlen nämns i texten väljer jag att referera till titlarna på läromedlen. Titlarna på 

läromedlen skrivna av Stalfelt kommer benämnas som ”Alla barns rätt” och ”Toleransboken” 

för att förenkla läsningen.  

 

3.2 Systematisering av läromedlen 
Demokratiperspektivets innehåll använts för att systematisera och sortera läsningen av 

läromedlen. Läromedlen har jag delat in i tre teman: Inflytande och delaktighet, Påverkan och 

ansvar samt Medborgarideal. Dessa teman har jag valt för att de visar på olika demokratiska 

medborgarideal som förmedlas i läromedlen. Medborgaridealen ser jag som olika teman som 

relateras till ämnet demokrati.  

 

Två av läromedlen innehöll inga sidnummer så vid systematiseringen och kategoriseringen så 

har jag själv konstruerat sidnummer för att underlätta hänvisningen till exempel i läromedlen. 

Konsekvensen av detta kan vara att läsaren kan få svårt att orientera sig i dessa läromedlen.  

 

3.3 Vetenskaplig tillförlitlighet 
Genom att använda mig av en bibliotekarie vid urvalet av läromedel så får jag en person som 

är kunnig för att söka fram den litteratur som jag benämner som läromedel. Vid urvalet var 

kriterierna att böckerna skulle rikta sig till åldrarna sex till nio år och att det skulle vara de 

mest lånade böckerna som berör ämnet demokrati. Då kriteriet var de mest lånade böckerna 

gjordes inte urvalet av bibliotekarien dock gjordes ett urval av vilka sökord som skulle 
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användas av bibliotekarien. Detta kan innebära att valet av sökord kan ha exkluderat en del 

böcker som kunnat förändra studiens resultat.   

 

3.3.1 Extern reliabilitet och validitet 
Om en undersökning kan upprepas så har den hög extern reliabilitet (Bryman 2011 s.352). 

Studien har gjorts med en objektiv intention men då idealen till viss del konstruerats så kan 

mina erfarenheter och perspektiv ha färgat studien och dess resultat. Detta innebär att en 

annan undersökare kan få ett annat resultat som studien upprepas. Dock om samma metod 

används och samma ideal används på samma material så bör en annan undersökare få samma 

resultat.    

 

Om en studie kan generaliseras till andra sociala miljöer innebär det att den har hög extern 

validitet (Bryman 2011 s.352). Syftet i min studie är att visa på ideal i läromedel som 

förmedlar vad det innebär att vara en demokratisk elev och samhällsmedborgare. Därför kan 

klassrummet och samhället se som sociala miljöer där dessa ideal kommer få konsekvenser 

genom individens handlingar. Dock har inga observationer skett som skildrar hur dessa 

sociala miljöerna ser ut eller samverkar med individen eftersom detta inte är syftet med 

studien. Därför kommer dessa sociala miljöer beröras ur en teoretisk aspekt.  

4 Resultat och analys 

- Medborgarideal i läromedel för åldrarna 6 till 9 år.  
 
Läromedlen kommer i denna resultatdel att behandlas var för sig för att tydligt visa på 

skillnader emellan läromedlen. Detta för att sedan kunna jämföra läromedlen i diskussionen 

och göra slutsatser. Under varje läromedel kommer temana Inflytande och delaktighet, 

Påverkan och ansvar samt Medborgarideal att beröras. Resultat och analys kommer att 

integreras för att avslutas med en gemensam sammanfattning i slutet på resultatdelen.  

 

4.1 Demokratihandboken 

4.1.1 Inflytande och delaktighet  

Alla människor har rätt till inflytande och delaktighet oavsett ålder. I Sverige får endast 

människor som är myndiga rösta i val till kommun, landsting och riksdag (Riksdagen 2016). 

Dock menar Demokratihandboken (s.26) att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt vid beslut 
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som rör exempelvis hem och skola. Detta visar på att barn bör ses som kompetenta och bör 

därför ges inflytande i frågor som rör dem, vilket kan ses som deltagande demokrati genom 

att eleverna kan utöva inflytande i områden som påverkar dem (Eriksson 2006 s.71). Det kan 

även ses som inkluderande undervisning då elevernas inflytande och delaktighet tas i 

beaktning (Dowley McNamee 2005 s.295). En annan förutsättning för att kunna skapa 

inflytande och delaktighet är vikten av att människor lär sig att läsa och skriva (s.27). För att 

människor ska kunna utnyttja sitt inflytande och delaktighet är förmågan att läsa och skriva en 

förutsättning för att exempelvis kunna ta del av samhällsinformation, lagar och beslut som rör 

medborgarna. Det visar även på att skolan har en samhällsfunktion (Wahlström 2015 s.98) 

som kan leda till att flera människor inkluderas och kan få inflytande vilket kan ses som en 

demokratisk rättighet. Då människor utvecklar förmågan att läsa och skriva innebär det även 

att en individen kan utveckla förmågan att bli ett självständigt subjekt (Wahlström 2015 s.98). 

Samtidigt kan individen socialiseras in i samhället vilket kan ses som ett kollektiv då de tar 

del av samhällsinformation. Alla människor har ett värde och bör därför få inflytande och 

delaktighet kan ses som ett grundläggande demokratiskt ideal som Demokratihandboken 

förmedlar.  

 

4.1.2 Påverkan och ansvar 
Alla medborgare har möjlighet att påverka på lokal och nationell nivå. I Demokratihandboken 

(s.19) nämns olika sätt att påverka exempelvis att skriva insändare och debattartiklar, ordna 

namninsamlingar, anordna en demonstration och prata med radio eller andra medier. Genom 

att påverka de styrande på något av dessa sätt kan individen själv påverka men även 

kollektivet påverka individen. Här kan främst samhällsfunktionen ett självständigt subjekt ses 

då individen genom att påverka även gör personliga ställningstaganden och är kritisk till den 

samhälleliga ordningen (Wahlström 2015 s.98). Dessa olika påverkanssätt kan även utveckla 

de kollektiva förmågorna som Dowley McNamee (2005 s.278) nämner så som att 

argumentera och debattera men även att kompromissa då parter kan tvingas till en 

kompromiss vid beslut.     

 

Varje medborgare kan och bör visa engagemang och ta ansvar. Att skriva insändare, anordna 

demonstrationer etcetera kan även visa på olika medborgarideal och kanske även olika 

engagemangsnivåer hos medborgare (s.19). Genom Demokratihandboken förmedlas idealet 

om att individen kan påverka på olika sätt och på olika nivåer. Dessa medborgarideal kan 
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även visa på olika typer av ansvar. Genom att exempelvis ta del av samhällsinformation 

genom exempelvis nyhetssändningar och lagförändringar som påverkar medborgaren kan det 

deltagande idealet ses enligt Wahlström (2015 s.150). Ju mer kunskap individen har desto 

större är möjligheten till påverkan. Skolan har både i uppdrag att förmedla värden men även 

kunskap vilket visar på skolans dubbla uppdrag. Ett av tipsen som ges i Demokratihandboken 

(s.19) är att kunskapsrikedom kan göra att individens möjlighet att påverka ökar då kunskapen 

leder till att individen tas på allvar. Då Jorinda är ett barn så kan detta bli viktigare då barn 

inte alltid tas på allvar av vuxna. Därför gynnas hon av att inneha en stor kunskap. Kunskapen 

tillsammans med de kollektiva förmågorna kan gynna individen och underlätta individens 

möjlighet att påverka.       

 

Konsumenter kan påverka och ta ansvar för vilka varor som handlas. Genom att välja bort 

varor som exempelvis tillverkats av barn så kan barnarbete stoppas vilket kan innebära att 

dessa barn kan få möjlighet till utbildning. Om eleverna utvecklar denna förståelse så kan det 

påverka orättvisor. Det i sin tur visar på att varje människa kan påverka och bör ta ansvar för 

både det en handlar och för ens handlingar. Jorinda har två punkter från sin lista till riksdag 

och regeringsnivån: ”Stoppa rasismen” och ”flyktingbarn ska få stanna” (s.20) att Jorinda är 

medveten om rasism och flyktingsituationen kan visa på att hon möter detta i sin vardag. 

Även här förmedlas idealet om att medborgaren kan vara aktiv och påverka genom att 

exempelvis försöka motverka och påverka sociala orättvisor vilket visar på den 

rättviseorienterade medborgaridealet (Wahlström 2015 s.151). Om eleverna blir medvetna om 

och tar ansvar för sina handlingar som barn. Så gör de förhoppningsvis det även som vuxna. 

Skolan är enligt Lgr 11 (Skolverket 2011 s.7) ålagda att motverka exempelvis diskriminering 

vilket grundas i rasism.  

 

4.1.3 Medborgarideal 
De mänskliga rättigheterna kan hållas levande genom att prata om och sprida dem vidare. 

Jorinda beskriver de påstående på listan som hänvisas till Förenta Nationerna (FN) som 

omöjliga att lösa. Exempel på dessa påståenden är ”fred på jorden och att inga barn ska vara 

soldater eller svälta” (s.24). De mänskliga rättigheterna kan upprätthållas genom att 

exempelvis protestera om någon bryter mot dem, det kallas civilkurage (s.25) vilket kan visa 

på det rättviseorienterade medborgaridealet som ifrågasätter den som bryter mot det 

mänskliga rättigheterna. Detta kan även göras genom att människor behandlar andra i enighet 
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med dessa rättigheter vilket kan skapa en grupptillhörighet och socialisera med människor. 

FN:s vision bygger på ord som frihet, lika värde, lika rättigheter och att människor ska handla 

gentemot varandra i en anda av gemenskap. Dessa värden kan även se som demokratiska 

medborgarideal som Demokratihandboken förmedlar vilka bör synliggöras i undervisning 

genom exempelvis att läraren medvetengör eleverna om strukturer och problem som bryter 

mot exempelvis de mänskliga rättigheterna vilket kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

(Bigger och Webb 2010 s.410 och 411). Där eleverna kan utveckla och sprida dessa värden 

vidare vilket kan skapa demokrati. Genom medborgaridealen i litteraturen kan förmågor så 

som tolerans, empati och medkänsla utvecklas menar Israeli (2011 s.2).    

 

4.2 Hurrraa!! Alla barns rätt. En bilderbok om Barnkonventionen 
20 år  
Hurrraa- alla barns rätt är en bok om barnkonventionen med bilder för att barn i yngre åldrar 

ska skapa förståelse för barnkonventionens artiklar.  

 

4.2.1 Inflytande och delaktighet 
Alla barn har rätt till ett aktivt deltagande i samhällslivet. På sista sidan finns alla 

barnkonventionen artiklar i textform, artikel 23 berör barn med fysisk eller psykisk 

funktionshinders möjlighet till inflytande och delaktighet. Denna artikel innebär att oavsett 

funktionshinder så alla barn rätt till ett fullvärdigt liv vilket innebär möjlighet till ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Ett aktivt deltagande i samhällslivet kan utveckla individen till ett 

självständigt subjekt, i skolan kan detta ske genom en inkluderande undervisning där eleven 

utvecklar förmågan att utöva inflytande och deltagande genom att exempelvis uttrycka sin 

åsikt. Genom att förtydliga detta belyses alla barns och människors rätt till inflytande och 

delaktighet. Detta deltagande kan visa på både betydelsen av att individen får ingå i 

kollektivet och socialiseras in i det men även utvecklas till ett självständigt subjekt 

(Wahlström 2015 s.98). Samtidigt kan det aktiva deltagandet ses som otydligt och abstrakt, 

innebär det att individen själv bestämmer över sitt aktiva deltagande och kan alla med ett 

funktionshinder bestämma över detta? I en deltagande demokrati kan medborgaren få 

inflytande och deltagande på olika områden menar Eriksson (2006 s.71) och det 

rättviseorienterade medborgaridealet kan förhoppningsvis leda till att det finns individer som 

förändrar villkoren för människor med funktionshinder så att de ges möjlighet att delta aktivt i 

samhällslivet. Det av vikt att alla medborgare har möjlighet till inflytande vilket kan öka och 
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förhoppningsvis förenkla alla människors delaktighet i samhället. Skolan har därför en viktig 

samhällsfunktion i att förbereda eleverna att verka demokratiskt i samhället vilket kan göras 

genom exempelvis education as democracy då eleverna praktiserar demokrati i skolan 

(Elvstrand 2004 s.93 och 94).   
 

4.2.2 Påverkan och ansvar 
Alla barn har rätt att få uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. På sidan 12 finns en bild på två 

barn och två vuxna med varsina pratbubblor, i de vuxnas pratbubblor står det att de lyssnar 

och deras ögon tittar på det ena barnet. Artikel 12–17 menar att barn har rätt att uttrycka sig i 

frågor som berör dem vuxna bör därför ta ansvar för att lyssna på barnen. Detta är även en av 

de kollektiva förmågorna, att lyssna för om ingen lyssnar så blir det svårt att påverka (Dowley 

McNamee 2005 s.278). Det påverkar de andra kollektiva förmågorna så som att argumentera 

och att lösa problem då det krävs att både lyssna och bli lyssnad på annars blir det nästintill 

omöjligt att påverka. Förmågan att lyssna kan även ses som ett ansvarstagande i detta 

sammanhang då varje individ endast kan ansvara för att själv lyssna på andra. Att alla 

människor blir lyssnade på oavsett ålder kan ses som en demokratisk rättighet men även som 

ett sätt att socialiseras in i samhället och i skolan. Det är individens ansvar att lyssna på sina 

medmänniskor.     

 

4.2.3 Medborgarideal 
Barn med funktionshinder har rätt till ett bra liv (s.23). På bilden visas ett barn som sitter i 

rullstol. Att ha ett bra liv kan innebära exempelvis rätten att åka buss samt att gå på bio enligt 

läromedlet. Rättigheten till ett bra liv där alla medborgare ska ha möjlighet till exempelvis 

nöjen som bio men även rätten att kunna åka kollektivt kan ses som ett sätt att inkludera alla 

medborgare i samhället. Detta kan visa på strukturer och problem i samhället som kan belysas 

i undervisningen för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Bigger och Webb 2010 s.410 och 

411). Wahlströms samhällsfunktion socialisation kan här gestaltas genom att synliggöra 

samhällets normer för eleven där exempelvis samhället måste anpassas för att inkludera alla. 

Detta kan även leda till att individen utvecklar tolerans, empati och medkänsla då dessa 

problem och strukturer synliggörs. 

 

4.3 Vem är du? En bok om tolerans 
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Detta läromedel berör ämnet tolerans och hur tolerans kan skapas hos elever men även hur 

intolerans och fördomar kan motverkas.  

 

4.3.1 Inflytande och delaktighet 
Genom kommunikation kan tolerans och grupptillhörighet skapas. På sidan 14 i läromedlet 

förmedlas hur tolerans kan skapas vilket kan göras genom att kommunicera. Exempelvis 

genom att fråga eller berätta istället för att göra antaganden vilket kan leda till fördomar eller 

missförstånd. Elvstrand (2004 s.89) menar att eleven bör socialiseras in i kollektivet. Dowley 

McNamee (2005 s.278) gör detta genom att varje individ förstår sin funktion i gruppen vilket 

skapar grupptillhörighet. Genom kommunikation kan eleverna skapa en grupptillhörighet och 

delaktighet, det kan vara ett sätt att socialiseras in i kollektivet. På detta sätt kan eleverna 

utveckla tolerans genom att skapa relationer med de i kollektivet. Om människor känner en 

grupptillhörighet kan även delaktighet kännas och möjliggör även inflytande vilket kan ses 

som ett ideal i läromedlet. Ett annat exempel på grupptillhörighet ses på sidan 35 där fler och 

fler personer succesivt inkluderas till ett stort ”VI” som kan bestå av hela jordklotet. Detta 

visar på globalisering och kan ses som en önskan om att landsgränser inte bör hindra 

människor från att känna grupptillhörighet. Grupptillhörighet kan även ses som en 

grundläggande faktor för medborgaridealen om människor inte känner denna tillhörighet så 

saknas ett syfte att engagera sig för andra människor. Därför bör läraren och skolan 

medvetandegöra eleverna om det personliga ansvaret att följa lagar då det är olagligt att 

diskriminera en annan människa (SFS 2008:567). Det rättviseorienterande idealet att 

ifrågasätta och vilja förändra andra människors livsvillkor bygger även det på engagemang 

därför är grupptillhörigheten och även delaktigheten en faktor som kan ses om avgörande för 

dessa medborgarideal.    

 

4.3.2 Påverkan och ansvar 
Medborgidealet det personliga ansvaret kan vara att ta för ansvar toleransen. Ansvarstagandet 

kan ses genom att människor kommunicerar med varandra istället för att antag (s.14). En 

annan typ av ansvarstagande kan vara att exempelvis bli kompis med en människa från ett 

annat land (s.11). Genom att skapa relationer inkluderas flera i en gemenskap vilket kan ses 

som ett ansvar då människor visar hänsyn mot andra så skapas även tolerans. Idealet som 

förmedlas är att människor bör ta ansvar för att inkludera och tolerera andra människor. I 

skolan kan läraren vara en förebild för att skapa tolerans genom att motverka exempelvis 
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fördomar det menar Araujo och Strasser (2003 s.178 och 179). Läraren har ett ansvar i skolan 

att motverka dessa fördomar vilket även kan förmedla medborgaridealet det personliga 

ansvaret genom att ta ansvar för sina handlingar. 

 

4.3.3 Medborgarideal 
Alla människor har ett ”jag” som bör vårdas för att mår bra. Om inte jaget mår bra kan det 

vara svårt att ta hand om andra (s.32). Jaget kan vårdas genom att vara snäll mot sig själv och 

ta hand om sig för sin skull. Genom att göra det kan individen bli stärkt och kan utvecklas till 

ett självständigt subjekt (Wahlström 2015 s.98). Detta ”jag” kan sedan bygga relationer med 

andra detta visas exempel på då två personer säger hej till varandra vilket är gratis och kan 

visa på tolerans (s.33 och Israeli 2011 s.2). Genom att bygga relationer kan även den gyllene 

regeln ses som berörs på sidan 30. Den innebär att människor ska behandla andra på samma 

sätt som de själva vill bli behandlade. Denna regel har förutsättningar att både vårda 

människors ”jag” och skapa ett ”vi”.   

 

4.4 Nutidsboken 
Detta läromedel berör olika delar som finns i samhället exempelvis kommunen men även 

olika funktioner i samhället så som renings- och kraftverk som ger medborgare rent vatten 

och elektricitet.  

 

4.4.1 Inflytande och delaktighet 
I kommunen bestämmer kommuninvånarna hur kommunen ska skötas (s.48). Detta regleras 

genom val som kan ses som formell demokrati. Innan valen finns oftast möjlighet för 

kommuninvånarna att samtala med kommunpolitiker detta kan ses som deltagande demokrati 

då medborgarna kan delta och få inflytande på lokal nivå men även senare på nationell nivå 

vid riksdagsvalet (Eriksson 2006 s.70)  

  

På ett sammanträdande har deltagarna möjlighet att påverka beslut som ska tas i exempelvis 

en förening eller i en klass (s.52–53). Genom sammanträden kan eleverna få möjlighet till 

inflytande i frågor som rör dem exempelvis genom klassråd. Detta kan vara ett exempel på 

education as democracy då eleverna får praktisera sitt inflytande och känna sig delaktiga kan 

utbildningen upplevas demokratisk (Elvstrand 2004 s.93 och 94). Genom detta kan även en 

form av deltagande demokrati ses då sammanträdet ger eleverna möjlighet till inflytande och 
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delaktighet på olika områden både i klassrummet men även på sammanträden som sker 

exempelvis gällande skolmaten genom matråd. På sammanträden väljs en ordförande och en 

sekreterare (s.52). Genom att eleverna får prova dessa roller i skolan kan det förbereda 

eleverna för dessa roller i framtida föreningsengagemang. Detta kan visa på det deltagande 

idealet då eleven utvecklar förmågan att planera mötesaktiviteter och exempelvis tränar sig i 

att fördela ordet på ett möte så att alla deltagare får inflytande i mötesfrågorna (Wahlström 

2015 s.150).    

 

4.4.2 Påverkan och ansvar 
Växter äts av både djur och människor vilket innebär att människor är beroende av växter för 

att överleva (s.24). Därför bör människor ta ansvar för naturen och växterna. Ett sätt att ta 

ansvar kan vara att handla miljövänlig mat och handla mat beroende av säsong (s.28). Detta 

ansvarstagande kan ses som det personliga ansvaret då det innebär att ta ansvar för miljön 

exempelvis ta hand om sitt avfall på ett miljövänligt sätt (Wahlström 2015 s.151). Dock har 

inte alla möjlighet att handla all mat miljövänlig exempelvis ekologisk då den oftare är dyrare. 

Den rättviseorienterade medborgaren kan bli insatt i dessa frågor genom att synliggöra 

ekonomiska skillnader i samhället och sedan påverka politiker för att exempelvis möjliggöra 

att flera människor kan handla ekologiskt. Fler bör ha möjlighet att handla ekologisk mat men 

även lokalproducerad mat då det gynnar miljön exempelvis genom minskade utsläpp från 

transporter (s.28).  

 

Genom att källsortering och återvinna kan individen underlätta för naturen och samhället. På 

sidan 35 till 38 berörs ämnet sopor och återvinning. Då människan sorterar sitt skräp så kan 

exempelvis tomflaskor återanvändas (s.36–37) detta visar på det personliga ansvaret hos 

medborgaren. En del sopor som finns i naturen förmultnar exempelvis vissna löv men även 

bananskal och andra matrester (s.34). Medan annat måste tas hand om på 

återvinningscentraler exempelvis plastpåsar, elektronik, metall etcetera (s.35). Även detta 

visar på idealet av att ta ansvar för miljön genom att ta hand om sitt avfall vilket visar på 

medborgidealet det personliga ansvaret. (Wahlström 2015 s.151). Även det rättviseorienterade 

idealet kan ses om individen ifrågasätter sin konsumtion och försöker minska sina utsläpp 

men även genom att ifrågasätta framställningen av produkter eller ifrågasätta politiker om 

deras miljöpolitik och bristande miljöengagemang. Detta då sopor och sophantering påverkar 

människan genom exempelvis klimatförändringar.        
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4.4.3 Medborgarideal 
I samhället är alla beroende av varandra (s.46). Ett exempel är om individen blir sjuk eller 

råkar ut för en olycka vilket då innebär att individen behöver hjälp från sjukvårdare eller 

brandkår (s.47). För att ett samhälle ska fungera behövs samarbete mellan människor för detta 

krävs att människor visar hänsyn (s.7 och 9). Genom att visa hänsyn kan människor bygga 

tillit och skapa trivsel både i området och i samhället vilket kan spegla det engagemang som 

medborgaridealen har exempelvis det personliga ansvaret där varje individ har ett ansvar att 

uppträda hänsynsfullt mot andra.      

 
4.5 Sammanfattning 
Demokratihandboken förmedlar bland annat de demokratiska ideal som berörts. Den upplaga 

som granskats är utgiven år 2001 därför är en del fakta i läromedlet inaktuellt som exempelvis 

riksdagspartierna och även en del siffror såsom antal stater i EU. Därför bör läraren 

uppmärksamma detta vid användning av Demokratihandboken i undervisning.  

 

Alla barns rätt har fokus på barnkonventionen och dess artiklar. Läromedlet består till stor del 

av bilder och några meningar per uppslag. Författaren tror på att begripliggöra den genom att 

använda bilder som läromedlet gör, men även genom att förvandla barnkonventionen till 

drama. Rankie Shelton och McDermott (2010 s.124) menar att drama kan fördjupa 

diskussionen mellan eleverna och självreflektionen hos eleverna. Detta då drama kan hjälpa 

eleverna att utveckla förståelse genom att leva sig in i dramat. Å ena sidan kan drama hjälpa 

eleverna att förstå men å andra sidan kan undervisningen bli rörig vid drama. En variant är att 

spela upp dramat dock får då eleverna inte möjlighet att delta i dramat. Genom att dramatisera 

kan den progressiva/kritiska pedagogiken ses då eleven sätts i centrum samt att eleven kan 

använda sina tidigare erfarenheter både i dramat och i en diskussion för att utveckla förståelse 

för barnkonventionen och eventuellt demokrati (Gustavsson 2016 s.13).  

 

Idealen som förmedlas i Toleransboken är att tolerans, kamratskap och jagets betydelse. 

Genom att vårda ett ”jag” kan ett vi skapas vilket kan ge kamratskap och tolerans även 

termerna intolerans och fördom berörs vilket visar på motsatsen till tolerans och kamratskap 

(s.19 och 22). Exempelvis på sidan 21 beskrivs att om flera har samma fördom så skapas en 

grupptillhörighet dem emellan. Detta är en fara då denna grupp och fördomen kan växa och 

förstärkas vilket kan leda till exkludering av människor men även till exempelvis våld och 
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elakheter (s.23). Genom att människor exkluderas kan även segregation skapas vilket kan leda 

till exempelvis rasism. Detta förmedlar att det är av vikt att eleverna utvecklar tolerans för att 

vårda även demokratin och inkludera människor i samhället vilket kan ses som ett 

medborgarideal.   

 

Nutidsboken förmedlar ideal om att en samhällsmedborgare tar ansvar för miljön, naturen och 

konsumtionen. Detta läromedel utgavs år 1999 men många utav de tips och fakta är 

fortfarande aktuella idag exempelvis om vattnets och energin kretslopp (s.18 och 40). Även 

om läromedlet fortfarande upplevs aktuellt så finns det delar i den som bör uppdateras, 

exempelvis det exempel från andra länder (s.16, s.23, s.3, s.45 och s.50). Det bör ha skett en 

förändring i dessa länder sedan läromedlet gavs ut. Även den fakta om exempelvis FN bör 

uppdateras exempelvis antalet medlemsländer som förändrats (s.57).    

 

Läromedlen visar på att inflytande och delaktighet kan ske på olika nivåer både på skol- och 

samhällsnivå. Dock menar Demokratihandboken att läs och skrivkunnighet är en förutsättning 

för deltagande och inflytande. Utan den förmågan kan inte individen vara aktiv i samhällslivet 

(Alla barns rätt) men även vara delaktig i sammanträdanden och val som kan ske både i 

skolan och på samhällsnivå (Nutidsboken). Dock menar Toleransboken att kommunikation 

även kan ses som en förutsättning för inflytande och delaktighet som även kan skapa tolerans.  

 

Att påverka och ta ansvar lyfts i läromedlen på olika sätt. Exempelvis menar Alla barns rätt 

och Toleransboken att ansvar är att lyssna på och kommunicera med varandra samt att bygga 

relationer. Medan Nutidsboken och Demokratihandboken menar att ansvaret ligger både i att 

ta hand om miljön, konsumtion och återvinning men även ta ansvar samt påverka genom att 

skriva insändare, demonstrera på både lokal och nationell nivå. Dock är grunden till ansvaret 

att individen behöver ha kunskap för att kunna påverka och ta ansvar vilket också enligt 

Demokratihandboken är även kunskap en förutsättning för att tas på allvar vid exempelvis en 

diskussion, insändare eller demonstration.  

 

Medborgarideal enligt läromedlen innebär olika saker men kan även hänföras till olika nivåer 

för individen och kollektivet eller samhället. Toleransboken menar att en förutsättning för att 

bygga relationer och på så sätt vara en bra medborgare så bör individen vårda ”jaget”. Nästa 

nivå blir att visa hänsyn, skapa tillit och trivsel med andra människor i samhället 

(Nutidsboken). Individen bör även menar Nutidboken förstå att människorna i samhället är 
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beroende av varandra. Detta beroende visar även på de mänskliga rättigheterna som tas upp i 

Demokratihandboken som innebär alla människors lika värde och rättigheter, en av de 

rättigheterna lyfts i Alla barns rätt boken som innebär att alla inklusive människor med 

funktionshinders rätt till exempelvis nöjen och kollektivtrafik. 

5 Diskussion 
De demokratiska ideal som presenterats tidigare kommer i denna del att diskuteras och sättas 

in i den pedagogiska verksamheten. Där användandet av läromedlen och didaktiska 

utmaningar kommer redogöras för.   

 

5.1 Litteratur och förmågor 
Litteratur kan användas för att utveckla förmågor och förmedla demokratiska medborgarideal. 

De läromedel som granskats har förmedlat olika demokratiska medborgarideal men även 

förmedlat en variation inom idealen. Fördelen med att använda litteratur i undervisningen 

exempelvis är att det ger eleverna möjlighet att utveckla förmågor såsom empati men även 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Israeli 2012 s.2). För detta krävs att läraren belyser 

exempelvis sociala problem i böckerna om eleverna ska kunna utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Dock kräver det kunskap från läraren att använda litteratur på detta sätt men 

även ett kritiskt förhållningsätt från läraren själv. Rankie Shelton och McDermott (2010 

s.124) menar att litteratur effektiviserar elevernas självreflektion och leder till en djupare 

diskussion. Detta kan å ena sidan ses som en didaktisk utmaning då det kräver av läraren att 

exempelvis ställer frågor som leder till att diskussionen fördjupas. Å andra sidan kräver det att 

läraren väljer litteratur som kan visa på problem som kan fördjupa en diskussion. I 

Demokratihandboken och Alla barns rätt-boken belyses de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen som kan belysa problem och orättvisor så som barnarbete men även 

människor med funktionsnedsättningars inkludering i samhället. Om eleverna medvetengörs 

om dessa orättvisor och utvecklar förmågan att kritiskt granska samhället så kan eleverna som 

samhällsmedborgare motverka problem och orättvisor.  

 

5.2 Läraren reglerar elevinflytandet 
Elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen beror på läraren. I läromedlen har detta 

ideal berörts i exempelvis termen demokratiskt deltagande (Eriksson 2006 s.68). För att ett 

demokratiskt deltagande ska fungera krävs att medborgarna får utrymme att vara aktiva inom 
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olika områden. I skolan krävs därför att läraren tillåter att eleverna får inflytande och känner 

delaktighet i beslut på olika områden för att skapa aktiva elever som även förmedlar ett ideal 

om att eleven och senare medborgaren bör vara aktiv och delta för att kunna få inflytande. 

Detta kan ses som en balansgång då å ena sidan läraren styr i klassrummet och därför styr 

möjligheten till inflytande medan å andra sidan eleverna bör ha förmågan att utöva inflytande 

denna balansgång kan ses som en didaktisk utmaning. I Nutidsboken får eleverna möjlighet 

att utöva inflytande igenom sammanträden, det kan ses som en form av formell demokrati 

men även en praktiserande demokratisk verksamhet. Medan inflytande även kan utövas 

informellt genom exempelvis demokratiska arbetsformer. Elvstrand (2004 s.87) menar att 

individuellt arbete där eleven själv planerar sitt arbete ökar inflytandet, inflytande kan 

exempelvis vara att uttrycka sin åsikt (Demokratihandboken). Därför bör läraren vara 

medveten om hur arbetsformerna påverka elevernas möjlighet till inflytande. Därför blir 

läraren en viktig faktor för elevernas möjlighet till inflytande då läraren både planerar och 

bestämmer hur undervisningen ska genomföras. Om inte eleverna ges möjlighet eller 

utvecklar förmågan att utöva inflytande i skolan så kan detta få konsekvenser då eleverna 

förväntas verka i samhället och då inte har den förmågan.   
 

5.3 Medborgaridealet 
Ett ideal som förmedlas är att individen bör ta ansvar för sina medmänniskor och för 

demokratin. Ett sätt att ta ansvar kan vara att inkludera människor i gemenskapen exempelvis 

genom att hälsa på människor (Alla barns rätt). Dowley McNamee (2005 s.276) menar att 

elevernas relationsbyggande både till familjen och vänner är en viktig faktor i dessa åldrar. Då 

eleverna bygger relationer utvecklas förmågor såsom kamratskap, hänsyn och tolerans med 

och mot andra människor. Dessa ideal förmedlas i läromedlen om hur individen bör förhålla 

sig till andra människor vilket även kan ses som en del av den värdegrund som skolan och 

samhället vilar på (Skolverket 2011 s.7). I Demokratihandboken berörs termen civilkurage 

vilket innebär exempelvis att motverka orättvisor och upprätthålla de mänskliga rättigheterna. 

Detta visar även på Wahlströms (2015 s.150 och 151) medborgideal då det förmedlar ett ideal 

om att individen bör ta ansvar för både sig själv och andra men även påverka och ifrågasätta 

om något strider mot de mänskliga rättigheterna. Men kan en individ hindras av kollektivet? 

Å ena sida gynnas individen av att tillhöra en grupp och individen utvecklas till en lagspelare 

som kan samarbete. Å andra sidan behövs väl även de som sticker ut från normen som driver 

exempelvis samhället framåt och förskjuter gränserna? Dessa individer besitter förmågor 
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såsom att göra personliga ställningstaganden, utöva inflytande etcetera (Skolverket 2011 s.8). 

Även Wahlströms (2015 s.150) deltagande och rättviseorienterande medborgare kan kopplas 

till dessa individer som kämpar för att förskjuta gränser samt vidga normerna. Dock är inte 

alla dessa utstickare rättviseorienterade det kan krävas att individen förstår vikten av att 

medborgarna i samhället är beroende av varandra. Detta visas i Nutidsboken genom olika 

yrkeskategorier. Kollektivet och individualiseringen kan ses som en balansgång där båda 

parter behövs i samhället.  

 

5.4 Slutsatser 
Teoretiskt avstamp gjordes i att visa på demokrati som informellt och formellt vilket kunde 

visa på medborgarideal och samhällsfunktioner. Men även sätta in demokrati i skolan genom 

att visa vikten av en elevcentrerad pedagogik som möjliggör kommunikation och deltagande.  

Genomgången av tidigare forskning visade att arbetsformer kan möjliggöra inflytande och 

demokrati. Men den visade även att litteratur utvecklar förmågor hos eleverna men kan belysa 

samhälleliga strukturer. Syftet var att i åldrarna 6 till 9 år finns det läromedel som behandlar 

demokrati i skolan och som därmed kan sägas förmedla vissa ideal om vad det innebär att 

gestalta en god, demokratisk elev och samhällsmedborgare. Tematisk analys valdes som 

metod för att urskilja teman i läromedlen och dessa visar på olika medborgarideal. De 

viktigaste resultaten visade att utbildning är en förutsättning för inflytande och delaktighet 

men även för att kunna påverka på skol- och samhällsnivå. Dock är även de mänskliga 

rättigheterna utgör en grund för att skapa kunskap om medmänsklighet, lika värde och lika 

rättigheter. Kopplat till lärares undervisning diskuterades sedan som visar att läromedel kan 

påvisa samhälleliga problem, strukturer och ordningar vilket utvecklar elevernas kritiska 

förhållningssätt men även andra förmågor såsom empati. Den övergripande slutsats som kan 

dras av denna studie är att läraren kan använda läromedel för att medvetandegöra eleverna om 

medborgarideal. Forskningen visar att läraren är en viktig faktor för hur mycket utrymme 

inflytande och demokrati får i klassrummet. Genom att fostra eleverna till att vara 

demokratiska i skolan kan de även utvecklas till demokratiska medborgare som ska fungera 

självständigt men även i kollektivet. Individen och kollektivet är beroende av varandra vilket 

innebär att ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Individen kan inte förändra ett helt 

samhälle men tillsammans kan vi göra världen lite bättre genom att vara demokratiska och 

medvetna om våra val och vilka konsekvenser dessa val får.  
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