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Abstract 
The aim of this study is to examine how textbooks in civic education prepares students to 

become active citizens. In this study six textbooks, either written for the theoretical track or the 

vocational track in upper secondary school, were examined using a qualitative text analysis. 

The aim of this study is to compare in which way the political system at the national and 

European level is described, how the books describe the democratic citizen, and lastly if there 

is any difference between the books written for the different tracks.  

To examine in which way the political systems are described the content were analyzed using 

the dimensions: polity, policy and politics. The second part of the theoretical framework 

consisted of three models of democracy, which were used to analyze how the books describe 

the democratic citizen.  

Results showed that the political systems were not described in the same way. The textbooks 

had more content about the Swedish national system in all of the content categories. However, 

no clear description of the democratic citizen was identified. Most of the content in the 

textbooks described the citizen as a person which votes in the elections or uses other actions to 

influences the politicians, but the textbooks also trained the students to take part in political 

discussions. Results also showed that the books written for the theoretical track overall had 

more political content and longer passages. Lastly they had more advanced questions for the 

students.   

Nyckelord: Politiska system, Sverige, EU, samhällskunskap, högskoleförberedande program, 

yrkesförberedande program, kvalitativ textanalys, läroböcker.  

 

  



 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 5 

1.2 Disposition..................................................................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning om demokratiundervisning i skolan ...................................................................... 6 

2.1 Skillnader i undervisning om EU och Sverige .............................................................................. 6 

2.2 Samhällskunskapsundervisning för ett aktivt medborgarskap ...................................................... 8 

2.3 Samhällskunskapsundervisning och politiskt deltagande ............................................................ 11 

2.4 Läroboken i samhällskunskapsundervisningen ........................................................................... 12 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget ............................................................................................ 13 

3. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................................ 13 

3.1 Politiska system – Polity, policy och politics .............................................................................. 13 

3.2 Den demokratiska medborgaren –  Tre demokratiideal .............................................................. 15 

3.2.1 Valdemokrati ........................................................................................................................ 16 

3.2.2 Deltagardemokrati ................................................................................................................ 16 

3.2.3 Deliberativ demokrati ........................................................................................................... 17 

4. Metod ................................................................................................................................................ 18 

4.1 Urval av läroböcker ..................................................................................................................... 20 

5. Ämnesplaner för Samhällskunskap 1 ................................................................................................ 22 

5.1 Avgränsning ................................................................................................................................ 24 

6. RESULTAT....................................................................................................................................... 25 

6.1 Politiska system på nationell nivå och europeisk nivå ................................................................ 25 

6.1.1 Polity .................................................................................................................................... 25 

6.1.2 Policy .................................................................................................................................... 30 

6.1.3 Politics .................................................................................................................................. 35 

6.2 Den demokratiska medborgaren .................................................................................................. 39 

6.2.1 Valdemokrati ........................................................................................................................ 39 

6.2.2 Deltagardemokrati ................................................................................................................ 40 

6.2.3 Deliberativ demokrati ........................................................................................................... 41 

6.2.4 Sammanfattning .................................................................................................................... 42 

6.3 Skillnader mellan läroböckerna ................................................................................................... 43 

7. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................... 45 

8. Sammanfattning................................................................................................................................. 49 

Referenslista .......................................................................................................................................... 50 

Läroböcker......................................................................................................................................... 52 



4 

 

1. Inledning 
Ett av de viktigaste sätten medborgare i Sverige kan påverka på är genom att rösta i allmänna 

val för att utse sina politiska företrädare. I det nationella valet har Sverige internationellt sett ett 

högt valdeltagande, 85,8 procent år 2014. Till Europaparlamentet är valdeltagandet däremot 

lägre, endast 51,1 procent röstade senast. Tanken om att de styrande församlingarna avspeglar 

folkets vilja bygger på att valdeltagandet är jämt fördelat mellan olika grupper av medborgare 

vilket tyvärr inte stämmer. Socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå är två faktorer som 

har stor inverkan på deltagande i olika politiska aktiviteter så som att rösta, ta sig an politiska 

uppdrag och demonstrera.1  

Förutom att utbildning har en positiv inverkan på medborgares deltagande har skolan enligt 

skollagen i uppdrag att säkerhetsställa ” […] barns och elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”2 Även om 

alla i skolan ska arbeta med demokratiuppdraget är det i ämnet samhällskunskap som en stor 

del av arbetet sker. Det är där elever ska få kunskaper om politiska system och vilka möjligheter 

de har att påverka.3 Peter Wall har dock visat i sin forskning att elever inte verkar förberedas i 

samhällskunskapsundervisningen på samma sätt för att delta politiskt på nationell och europeisk 

nivå. EU framställs i undervisningen mer som utrikespolitik där innehållet främst handlar om 

EU ur ett historiskt perspektiv, och valet till Europaparlamentet presenteras inte särskilt 

ingående om man jämför med undervisningen om nationell politik. I undervisningen om 

nationell politik lyfter lärarna fram valdeltagande som det viktigaste sättet att påverka medan 

utomparlamentariska metoder så som protestaktioner och lobbyism berörs i högre utsträckning 

i EU-undervisningen.4  

Samtidigt som skolan ska förbereda alla till aktiva medborgare finns det stora skillnader i vilket 

program elever väljer att studera. Tiina Ekman har i sin forskning visat att 

selektionsmekanismer så som kognitiv förmåga, kön och socioekonomisk bakgrund påverkar 

valet av gymnasieprogram. Eleverna som har de mest gynnsamma förutsättningarna väljer att 

studera på högskoleförberedande program, den här elevgruppen är även mer positivt inställda 

                                                           
1 SCB (2015), Vilka valde att välja? Deltagande i valen 2014, s. 23.  
2 SFS 2010:800, Skollag.  
3 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 143 – 

147.  
4 Wall, Peter (2011), Eu-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk 

nivå.F 
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till att delta politiskt.5 Statistik över valdeltagande bland förstagångsväljare år 2014 bekräftar 

skillnaderna, i valet till Europaparlamentet röstade 60 procent av elever från 

högskoleförberedande program medan endast 40 procent av eleverna på yrkesförberedande 

program gjorde det. I det nationella valet var skillnaderna inte lika stora mellan 

studieinriktningarna, endast 8 procentenheter mot 20 procentenheter i EU-valet.6  

En möjlig förklaring till skillnaderna mellan studieinriktningarna skulle kunna vara att elever 

på de högskoleförberedande programmen är mer positivt inställda till att delta politisk. Men 

eftersom skillnaderna är mycket större i valet till EU är det intressant att undersöka om det finns 

några skillnader i undervisningen. Sedan införandet av Lgy 11 får inte alla elever på gymnasiet 

lika mycket samhällskunskapsundervisning, från att ha varit en gemensam grundkurs läser 

yrkeseleverna endast hälften så mycket samhällskunskap. Trots detta är ämnets syfte detsamma, 

att undervisningen ska ” […] bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.”7 För att få en inblick i vad undervisningen i samhällskunskap innehåller är en 

undersökning av förlagsutgivna läroböcker lämplig då den kan ge oss information om vad det 

är för innehåll eleven förväntas lära sig. 

1.1 Syfte   

Syftet med den här studien är att undersöka vilka förutsättningar elever ges till att bli aktiva 

medborgare på både nationell och europeisk nivå i ämnet samhällskunskap. Studien har ett 

dubbelt mål: Dels att undersöka skillnaderna i framställningen mellan politiska system på 

nationell och europeisk nivå, dels undersöka om det finns skillnader som beror på 

samhällskunskapskurs. Undersökningen kommer att genomföras genom en textanalys av 

förlagsutgivna läroböcker skrivna för yrkesförberedande programmen och 

högskoleförberedande programmen. Frågeställningar:  

• Hur framställs politikiska system på nationell nivå och europeisk nivå i 

samhällskunskapsläroböcker? 

• Hur framställs den demokratiska medborgaren i läroböckerna?  

• Hur skiljer sig framställningarna mellan läroböckerna skrivna för yrkesförberedande 

programmen och högskoleförberedande programmen? 

                                                           
5 Ekman, Tiina (2007), Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, s.  
6 SCB (2015), s. 46.  
7 Skolverket (2011), s. 143.  
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1.2 Disposition 
I nästa kapitel redogörs tidigare forskning som har anknytning till den här uppsatsens syfte. 

Därefter följer en genomgång av det teoretiska ramverk som kommer att användas för att 

besvara de två inledande frågeställningarna. I det tredje kapitel beskrivs uppsatsens metod, hur 

urvalet har gått till samt en diskussion kring vilka begränsningar uppsatsen har. Metodavsnittet 

följs sedan av en genomgång av ämnesplanerna för grundkurserna i samhällskunskap på 

gymnasiet. I det sjätte kapitlet påbörjas analysen av läroböckerna utifrån de tre 

frågeställningarna följt av en diskussion av resultatet i kapitel sju. Uppsatsen avslutas sedan 

med en sammanfattning.  

2. Tidigare forskning om demokratiundervisning i skolan 
Syftet med den här forskningsöversikten är att kartlägga och ge en överblick över de områden 

den här studien berör. Studiens huvudsakliga fokus handlar om vilken typ av innehåll elever får 

lära sig gällande demokrati och politiska system samt vilken påverkan det har på deras 

möjligheter till ett aktivt medborgarskap. Då både nationell och europeisk nivå berörs är det 

intressant att kartlägga hur det både ser ut i Sverige och andra länder som är medlemmar i den 

Europeiska unionen. Sedan kommer studier som handlar om skillnader mellan 

högskoleförberedande- och yrkesförberedande program att presenteras för att visa vilka 

skillnader som finns. Eftersom undersökningen sker genom en textanalys av läroböcker skrivna 

för samhällskunskap är det viktigt att ringa in vilken roll och ställning läroboken har i 

undervisningen. Forskningsöversikten kommer att presenteras tematiskt där jag i varje avsnitt 

redogör relevant forskning som knyter an till min studie, i den första delen presenteras 

politikundervisning i Sverige samt inom EU.  

2.1 Skillnader i undervisning om EU och Sverige  
Peter Wall har undersökt hur lärare på högstadiet undervisar om EU, dock genomfördes studien 

utifrån den förra läroplanen, Lpo 94. Trots att studien genomfördes på högstadiet, utifrån en 

annan läroplan är den ändå intressant på grund av att EU enligt kursplanen skulle vara en del 

av undervisningens innehåll.8  

Undersökningen visar att lärarnas undervisning om EU endast utgör en liten del av den totala 

samhällskunskapsundervisningen. Totalt ägnar lärarna i genomsnitt cirka en till två veckor, 

medan den nationella politiken får mycket mer undervisningstid. En annan skillnad är att den 

nationella politiken är ett fast kunskapsområde hos alla lärare, vilket inte EU-undervisningen 

                                                           
8 Wall, Peter (2011), s. 34 – 49.  
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är. Den nationella politiken behandlas hos många lärare tillsammans med undervisning om 

landstings- och kommunnivå. EU berörs endast av vissa lärare tillsammans med de andra tre 

nivåerna och i dessa fall endast i form av en översiktlig framställning av EU. Undervisningen 

om EU sker istället främst inom arbetsområdena om efterkrigstiden och Europas geografi.9  

Även undervisningen om politikens ramverk skiljer sig åt mellan nationell politik och EU. Vid 

undervisning om nationell politik är riksdagsvalet en central del tillsammans med institutioner 

på nationell nivå. Lärarna behandlar även vilka olika partier som finns representerade i 

riksdagen medan de framträdande aktörerna i EU-undervisningen är länder. Även i EU-

undervisningen behandlar lärarna EU:s institutioner, däremot behandlas inte valet till 

Europaparlamentet särskilt ingående som i fallet med nationell politik. Det mest centrala i 

undervisningen om EU är det historiska perspektivet, varför det bildades samt hur det har växt 

fram. Även det historiska perspektivet berörs i den nationella politiken, dock är det ingen central 

del av undervisningen.10  

Vid undervisning om politikens sakinnehåll i nationell politik är riksdagspartiernas politiska 

ståndpunkter inom olika politikerområden en central del av undervisningen. Det sker även en 

del undervisning om sakfrågor utan koppling till partierna, dock inte i lika hög utsträckning. 

När politiskt sakinnehåll behandlas i EU-undervisningen handlar den främst om sakfrågor så 

som EMU-medlemskap, partiers politiska ståndpunkter lyfts inte fram särskilt mycket, men 

sker till viss del om EU-medlemskap. Istället för att undervisa om partiernas ståndpunkter i 

olika sakfrågor i EU läggs större vikt vid länders uppfattningar i frågorna. Överlag har politiskt 

sakinnehåll en mer central plats i undervisningen om nationell politik än i EU-undervisningen.11  

I undervisningen om politiskt handlande i nationell politik lyfts valdeltagande fram som ett 

viktigt sätt för att påverka politiken, men även utomparlamentariska sätt berörs. Valdeltagande, 

till Europaparlamentet, betonas inte lika starkt i EU-undervisningen istället nämns 

utomparlamentariska metoder av vissa lärare så som protestaktioner och lobbyism. Utöver 

påverkansmöjligheter undervisar lärarna till stor del om blockpolitik där bildandet av 

koalitioner är en central del. I EU-undervisningen lyfter vissa lärare fram samarbeten och 

samarbetssvårigheter mellan länder inom politiska områden, hur partier samarbetar inom 

Europaparlamentet lyfts däremot inte.12  

                                                           
9 Wall (2011), s. 50 – 65.  
10 Wall (2011), s. 66 – 77. 
11 Wall (2011), s. 78 – 86. 
12 Wall (2011), s. 87 – 97.   
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Delar av Walls resultat stämmer överens med hur det ser ut i Irland, där forskaren Avril Keating 

har undersökt hur det europeiska medborgarskapet framställs i både läroplan och 

undervisningsmaterial. Undersökningen visar att Irlands läroplan för Junior Cycle, som 

motsvarar högstadiet i Sverige, placerar innehållet om EU i delen som handlar om Irlands 

medlemskap i internationella samarbeten så som FN.  Keating menar att den innehållsliga 

placeringen gör att det är statens medlemskap i EU som betonas. Hur medborgare påverkas 

samt hur de kan utöva inflytande nämns inte läroplanen och kursplanen. 

Undervisningsmaterialet skiljer sig dock till viss del från läroplanen. EU-medborgarskapet 

behandlas både innehållsligt genom att lyfta fram hur medborgare kan vara med och påverka 

samt även genom att försöka skapa en gemenskap inom EU. Gemenskap skapas i 

undervisningsmaterialet genom att betona hur EU påverkar i vardagen så som underlättande vid 

resande och jordbruksbidrag till Irland.13  

Keating slutsatser är att det europeiska medborgarskapet ses som ett komplement till det 

nationella medborgarskapet, undervisningsmaterialet försöker inte skapa en gemensam identitet 

där medborgarna i EU delar historia. Han betonar även att kursplanen lägger vikt vid Irland 

som medlem i EU och att individernas medborgarskap istället hamnar i skymundan.14 

2.2 Samhällskunskapsundervisning för ett aktivt medborgarskap 
I det här avsnittet presenteras skillnader mellan yrkesförberedande- och högskoleförberedande 

program med huvudfokus på skillnader i samhällskunskapsundervisningen. Även forskning om 

generella skillnader lyfts dock in för att ge ett bredare perspektiv.  

Statsvetaren Tiina Ekman har undersökt hur väl gymnasieskolan lyckas förbereda ungdomar 

för ett aktivt medborgarskap. I undersökningen jämför Ekman 18 åriga gymnasieelever på 

högskoleförberedande och yrkesförberedande program utifrån data från IEA Civic Education 

Studys enkätstudie år 2000.15 Även om undersökningen är utifrån den gamla läroplanen, Lpf 

94, är den fortfarande relevant på grund av att vissa skillnader mellan högskoleförberedande 

och yrkesförberedande programmen är mindre i den gamla läroplanen. Alla elever läste kursen 

Samhällskunskap A medan det idag finns två kurser, en 50 poängskurs och en 100 poängskurs. 

Gymnasieskolan ska dock fortfarande förbereda eleverna till att delta aktivt i samhällslivet, 

oberoende gymnasieinriktning.16  

                                                           
13 Keating, Avril (2009), ”Nationalizing the post-national: reframing European citizenship for the civics 

curriculum in Ireland” i Journal of curriculum studies vol 41(2), s. 159–172. 
14 Keating (2009), s. 172 – 175.  
15 Ekman, Tiina (2007), s. 14 – 17.  
16 Skolverket (2011), s. 143.  
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Ekman utgår från begreppet demokratisk kompetens för att beskriva skolans arbete för att 

förbereda ungdomar till att delta i samhällslivet. Detta består av två dimensioner: 

demokratikunskaper och politiskt självförtroende, två faktorer som påverkar politiskt 

deltagande. Demokratikunskaper är de mål eleverna ska nå i samhällskunskap och politiskt 

självförtroende är tro på sin egen förmåga. Även ett flertal bakgrundsfaktorer som kan påverka 

resultatet inkluderas som till exempel selektionsmekanismer, kognitiv förmåga, kön och 

socioekonomisk bakgrund.17  

Undersökningen visar att eleverna på högskoleförberedande program har bättre 

demokratikunskaper än elever på de yrkesförberedande programmen. Dock presterar eleverna 

på Naturvetenskapsprogrammet bäst, trots färre samhällskunskapskurser än andra 

högskoleförberedande program. Utöver bättre demokratikunskaper är eleverna på de 

högskoleförberedande programmen överlag mer positivt inställda till att aktivt delta politisk. 

Däremot är elever på de pojkdominerade yrkesförberedande programmen mer positiva till att 

delta i olagliga protestaktioner och på de flickdominerade yrkesförberedande programmen är 

eleverna mer positiva till frivilligarbete än eleverna på de högskoleförberedande programmen.18 

Ekman drar utifrån resultatet slutsatsen att selektionsmekanismerna påverkar 

elevsammansättningarna mellan programmen, där det finns stora skillnader i kognitiv förmåga, 

sociokulturella bakgrund samt inställning till politik. Hon menar att det går att anta att eleverna 

på de högskoleförberedande programmens demokratiska kompetens redan är högre i början av 

utbildningen på grund av selektionsmekanismerna och att skolans undervisning snarare 

förstärker än minskar dessa skillnader. 19 Slutsatsen går dock inte att bekräfta, i så fall hade en 

longitudinell studie behövt genomföras.  

Medan Ekman har undersökt generella skillnader mellan gymnasieprogrammen har Christina 

Odenstad analyserat skriftliga prov från 20 gymnasielärare i kursen Samhällskunskap A. 

Lärarna har även svarat på en enkät om hur de bedömer och vilken funktion de anser att prov 

har. Odenstad har inkluderat lärare som både undervisar på högskoleförberedande program och 

yrkesförberedande program för att göra det möjligt att undersöka om det finns några skillnader 

                                                           
17 Ekman (2007) s. 14 - 31.  
18 Ekman (2007) s. 79 – 158.  
19 Ekman (2007) s. 162ff.  
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trots att eleverna läser samma kurs. Odenstads undersökning är inte heller genomförd utifrån 

den senaste läroplanen utan år 2010, då Lgr94 fortfarande gällde.20  

Odenstads resultat visar att det finns ett flertal skillnader mellan yrkesförberedande program 

och högskoleförberedande program. Elever på yrkesförberedande programmen har färre prov 

under samhällskunskapskursen, det är även fler faktafrågor och korta svar ska anges om man 

jämför med proven konstruerade för elever på de högskoleförberedande programmen. Även 

lärare som både undervisar på högskoleförberedande och yrkesförberedande program brukar 

göra ändringar i proven beroende på vilken elevgrupp som ska skriva dem. Odenstad lyfter fram 

att det finns en risk att anpassa proven så att de högre betygsnivåerna inte blir möjliga att nå. 

Eftersom kraven generellt är lägre ställda på yrkesprogrammen i undersökningen menar hon att 

de inte får möjlighet att nå sin fulla potential.21  

Skillnader mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program är heller inget nytt 

vilket pedagogikforskaren Agneta Bronäs visar i sin jämförelse av svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet med tyska samhällskunskapsböcker under tidsperioden 

1950 – 1999.22 Under undersökningsperioden har det funnits två läroplaner: Lgy 70 och Lpf 94. 

I den förstnämnda skilde sig innehållet åt för högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program medan programmen skulle läsa om samma saker i Lpf 94. 

De skillnader som Bronäs fann var att språket i böckerna för yrkesprogrammen var enklare och 

att innehållet i högre utsträckning var kopplat till vardagen. Böcker för yrkesprogrammen 

fokuserade på privatekonomi medan böckerna för högskoleförberedande programmen lade 

större vikt vid samhällsekonomi.23 Ekonomiavsnittet stämde bra överens med dagens 

ämnesplaner för kurserna Samhällskunskap 1a1 och 1b där delen om samhällsekonomi endast 

finns med i den sistnämnda.24 Demokratiundervisningen var också i högre grad kopplad till 

vardagen och berörde exempelvis körkort samt vad det innebär att fylla 18 år.25  

I det här avsnittet har främst samhällskunskapsämnet berörts. Det finns ytterligare forskning 

om skillnader mellan yrkesförberedande- och högskoleförberedande gymnasieprogram som har 

relevans för studien. Exempelvis visar Eva Hultin att det finns olika ämnestraditioner i 

                                                           
20 Odenstad, Christina (2010), Prov och bedömning i samhällskunskap: En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov, s. 61 – 72.  
21 Odenstad (2010), s. 163 – 169. 
22 Bronäs, Agneta (2000), Demokratins ansikte: En jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet, s. 21 – 43.  
23 Bronäs (2000), s. 247f.  
24 Skolverket (2011), s. 143 – 154.  
25 Bronäs (2000), s. 248.  
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svenskundervisningen och att elevgruppen har betydelse för vilken typ av undervisning elever 

får ta del av.26 

2.3 Samhällskunskapsundervisning och politiskt deltagande  
Statsvetaren Mikael Persson har genomfört två intressanta undersökningar om hur utbildning 

påverkar politiskt deltagande. I den första artikeln undersöker Persson genom en panelstudie 

500 elever som läser första året på gymnasiet på yrkesförberedande och högskoleförberedande 

program. Syftet är att undersöka om skillnader i inställning till politiskt deltagande beror på 

selektionsmekanismer i valet av gymnasieprogram eller om skillnaderna beror på själva 

utbildningen. Undersökningen genomfördes med två enkätundersökningar år 2008, en i början 

av höstterminen och sedan en uppföljningsenkät i slutet av läsåret.  Eftersom undersökningen 

genomfördes under år 2008 följde deras utbildning Lpf 94.27 

Perssons undersökning visar att det redan vid terminens början fanns skillnader mellan elever 

som läste högskoleförberedande program och yrkesförberedande program, där de förstnämnda 

var mer positivt inställda till politiskt deltagande. Vid den andra mätningen, vid slutet av första 

läsåret bestod skillnaderna mellan programinriktningarna, utan att någon ökning hade skett.  

Perssons slutsats är att familjens socioekonomiska bakgrund och politiska diskussioner i 

familjen troligtvis har större påverkan på elevernas inställning till politiskt deltagande än vad 

skolan har.28 En nackdel med Perssons undersökning är att den endast genomförts under en 

ettårsperiod där eleverna läste samma samhällskunskapskurs. Därför är det inte möjligt att dra 

några slutsatser om mer samhällskunskapsundervisning leder till en positivare inställning till 

politiskt deltagande. Däremot ger Anders Bromans avhandling, som också genomfördes i en 

panelstudie med elever som läste samhällskunskap A, stöd för Perssons resultat om att skolan 

inte tycks ha någon större påverkan på elevernas demokratiska orientationer. Förändringar 

skedde både i positiv riktning och i negativ riktning för enskilda elever.29 

Persson har dock tillsammans med Peter Esaiasson undersökt ifall det finns skillnader i 

medborgarskapsattityder beroende på om man har läst statskunskap eller inte. Som 

referensgrupp användes studenter som antingen läste grundkurs i juridik eller kommunikation 

vilket gör det möjligt att utesluta att det är ökad utbildning som påverkar. Mätningen skedde på 

                                                           
26 Hultin, Eva (2012), ”Svenskämnets traditioner som dold läroplan” i Englund, Tomas, Forsberg, Eva & 

Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning 

och skola.   
27 Persson, Mikael (2012), ”Does type of education affect political participation? Results from a panel survey of 

swedish adolescents” i Scandinavian political studies vol 35(3), s. 198 – 221. 
28 Persson (2012), s. 198 – 221. 
29 Broman, Anders (2009), Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieksolan. 
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samma sätt som i Perssons första undersökning, där studenterna svarade på en enkät vid kursens 

start och slut. Undersökningen visade att studenterna som hade läst statskunskap var mer 

positivt inställda till att rösta i val samt hade större tilltro till politiker och medborgare efter 

avslutad kurs än övriga studenter. Slutsatsen från Esaiassons och Perssons studie är att 

statskunskapsundervisning har en positiv inverkan på studenters attityder.30  

2.4 Läroboken i samhällskunskapsundervisningen  

Eftersom min undersökning utgår från en textanalys av läroböcker är det viktigt att kartlägga 

hur läroboken används i skolan, i synnerhet i samhällskunskapsundervisningen. Historikern 

Niklas Ammert lyfter fram att läroboken är med och påverkar både lärare och elevers 

uppfattningar om vad som är viktigt inom ämnet och att läroboken är det mest använda 

läromedlet i flera ämnen.31  

Det finns inga nya undersökningar om hur användandet av läroböcker i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet ser ut idag. Den närmsta undersökningen som 

har genomförts är en enkätundersökning hos lärare i årskurs 5 och 9 från år 2006 där även 

intervjuer genomfördes för att få fördjupande svar.32 Trots att det är grundskolelärares 

användning av läromedel som har undersökts kan det ändå ge en bild över hur det ser ut i 

gymnasieundervisningen.  

Undersökning bekräftar Ammerts beskrivning om att läroboken har en central ställning i 

undervisningen. Majoriteten av samhällskunskapslärarna i årskurs 9 ansåg att läroböcker var 

det viktigaste läromedlet. Samtliga lärare använde i varierad grad förlagsproducerade 

läroböcker i undervisningen, 47 procent varje lektion, 47 procent varje månad samt övriga 

lärare någon gång under terminen. Lärobokens främsta bidrag enligt undersökningen var att 

vara ett stöd i elevernas arbete med hemuppgifter och läxläsning. De fördelar lärare betonade 

med läroboken var att den var användbar för att ge eleverna en helhetsbild, men mindre lämplig 

vid fördjupningsuppgifter då läroboken främst erbjuder grundkunskaper.33  

                                                           
30 Esaiasson, Peter & Persson, Mikael (2014), ”Does studying political science affect civic attitudes?: A panel 

comparison of students of politics law, and mass communication” i Journal of political science education vol 

10(4), s. 375 – 385.  
31 Ammert, Niklas (2011), ”Om läroböcker och studiet av dem” i Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 26ff. 
32 Skolverket (2006), Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, s. 28 – 33.  
33 Skolverket (2006), s. 102 – 127.  
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2.5 Sammanfattning av forskningsläget 
Forskningsläget om högskoleförberedande och yrkesförberedande program visar 

huvudsakligen att elever på de högskoleförberedande programmen generellt sett är mer positivt 

inställda till att delta politiskt redan när de börjar på gymnasiet. Att undervisningen skulle 

förstärka dessa skillnader saknas det ett entydigt svar om, Perssons och Esaiassons studie 

indikerar att högskolestudenter som har läst statskunskap blir mer positivt inställda efter 

avslutad kurs.  

Skillnader mellan prov och undervisningsmaterial för de olika programmen har däremot 

tidigare funnits, trots att eleverna då läste samma samhällskunskapskurs. Både proven och 

läroböckerna har visat sig varit enklare utformade för eleverna på de yrkesförberedande 

programmen.  

Walls undersökning visar att det finns skillnader i hur lärare undervisar om politik på nationell 

och europeisk nivå. Medan undervisningen om Sverige till stor del handlar om valsystemet och 

hur elever kan påverka har det historiska perspektivet samt utomparlamentariska metoder som 

påverkansmöjlighet en mer framträdande plats i EU-undervisningen.   

3. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket används för att ge undersökning en riktning över vad som är möjligt 

att undersöka, vilka frågor som går att ställa till materialet. I den här undersökningen består 

ramverket av två delar: ett för att undersöka innehåll om politiska system och ett för att studera 

vilken typ av demokratisk medborgare som efterfrågas. Begreppen, som presenteras nedan, är 

till för att hjälpa både med tolkning och sortering av materialet i kategorier.34   

3.1 Politiska system – Polity, policy och politics  
Demokratisk kompetens som begrepp har i ett flertal studier använts för att ringa in vilka 

egenskaper som behövs för att delta i samhället och i forskningsöversikten använde både 

Ekman och Wall begreppet. Däremot finns det ingen gemensam definition över var som ingår 

i demokratiska kompetens. Ett gemensamt inslag i flera definitioner är dock dimensionen 

politiska kunskaper om politiska system, vilket är den enda dimension som kommer att 

undersökas i det här arbetet. Anledningen är att läroböcker i samhällskunskap troligtvis har 

                                                           
34 Svensson, Peter (2015), ”Teorins roll i kvalitativ forskning” i Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok 

i kvalitativa metoder, s. 210 – 217.  
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större möjligheter att utveckla elevernas politiska kunskaper än deras politiska 

självförtroende.35  

För att analysera vilka politiska kunskaper eleverna får ta del av i läroböckerna kommer jag att 

utgå från det som i tysk forskning betecknas som politiche Bildung. I det här fältet forskar man 

om politikdidaktik och bland annat finns det forskning om vilket kunskapsinnehåll som är 

viktigast för att utveckla en demokratisk kompetens.36 

Peter Wall utgår i sin undersökning från Joachim Detjens, som är politikdidaktiker inom 

politsche Bildung, uppdelning av fyra olika medborgartyper. Detjen förespråkar att 

undervisningen i skolan ska rikta in sig på att ge elever förutsättningar att åtminstone bli en 

reflekterande åskådare. En reflekterande åskådare är en medborgare som röstar i val, följer vad 

som händer in politiken samt diskuterar med andra om politik. Däremot deltar inte medborgaren 

själv nödvändigtvis inom ett parti eller utför andra politiska aktiviteter. Den reflekterande 

åskådaren tillhör nivå två av fyra när man klassificerar olika medborgartyper, där den lägsta 

formen av deltagande är inget deltagande alls och den högsta är medborgare som aktivt 

engagerar sig inom partier eller andra politiska organisationer.37   

Den främsta kompetensen för att nå till den här nivån är kognitiv kompetens. Det innebär att 

medborgaren förstår hur det politiska systemet fungerar, hur beslut tas, ha kunskap om olika 

politikområden och kan göra egna bedömningar och ha åsikter som är rationella. Övriga 

kompetenser handlar om handlingsfärdighet och medborgerliga dygder, vilket är svårt att 

erhålla genom att läsa i läroboken. För att stärka elevernas kognitiva kompetens lyfter Peter 

Wall fram att man inom politische Bildung fokuserar på att stärka elevernas färdigheter att 

analysera och bedöma politik. 38 

För att kunna analysera och bedöma politik måste undervisningen om politik vara allsidig. 

Begreppet politik går att dela in i tre begreppsdimensioner: polity, policy och politics. För att 

undervisningen ska vara allsidig samt leda till att stärka elevernas förmåga att analysera och 

bedöma politik måste alla tre av dessa dimensioner beröras. Polity är de innehåll som handlar 

om politikens och samhällets ramverk så som hur det politiska systemet är uppbyggt, lagar och 

                                                           
35 För exempel se Ekman (2007), s. 14 eller Wall (2011), s. 14f.  
36 Det teoretiska ramverket från politische Bildung är hämtat från Peter Walls licentiatuppsats Eu-undervisning: 

En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. Anledningen till att originaltexterna 

inte har använts är att de endast finns publicerade på tyska, ett språk som jag inte behärskar. Jag har ändå valt att 

utgå från politische Bildung på grund av att jag anser att det är det mest lämpliga teoretiska ramverket för min 

undersökning.  
37 Wall (2011), s. 16ff.  
38 Wall (2011), s. 18f.  
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ideologier. Policy är politikens innehåll så som politikområden samt vilka förslag de olika 

partierna har i olika frågor. Politics handlar om det politiska handlandet, hur beslut genomförs. 

Exempelvis hur partier kompromissar och förhandlar med varandra. Genom att beröra dessa tre 

dimensioner i undervisningen kan elevernas kognitiva kompetens stärkas.39 Tabellen nedan 

sammanfattar politikdimensionerna.  

Tabell 3.1 Politikdimensioner  

Dimension Exempel på kategorier  

Polity (Ordningsramar för 

det politiska handlandet)  

Internationella avtal, folkrätt, författning, lagar, rättsordningar, arbetsordning, 

kompetensområden för institutioner och organisationer, politisk kultur, 

ideologier, partierna, valsystemet 

Policy (Problem och 

uppgifter för politiken) 

Politikområden, samhällsproblem, politiska program, politiska förslag, politiskt 

beslutsinnehåll 

Politics (Politiska aktörers 

handlingar) 

Intresseartikulation, genomdrivandet av en vilja, maktinsatser, konfliktstrategier, 

förhandlingar, kompromissförsök, bemödande för överenskommelser 

Källa: Wall (2011), EU-undervisning, s. 66.  

3.2 Den demokratiska medborgaren –  Tre demokratiideal 
Som lyftes fram i det tidigare avsnittet menar Detjen att skolan ska ge elever förutsättningar till 

att åtminstone bli reflekterande åskådare vilket innebär att medborgaren ska rösta i val samt 

vara insatt i vad som händer inom politiken.40 Medan den första frågeställningen är inriktad mot 

att undersöka de allsidiga kunskapsinnehåll om politiska system som elever behöver ha för att 

få förutsättningar att bli demokratiska medborgare syftar den andra frågeställningen till att 

undersöka hur den demokratiska medborgaren framställs.  

Det finns flera olika sätt som en medborgare kan engagera sig politiskt på, allt från att rösta i 

val till att själv vara med och besluta. Eftersom ett av syftena med samhällskunskapsämnet är 

att ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”41 är det intressant 

att undersöka hur läroböckerna framställer den demokratiska medborgaren. För att undersöka 

detta kommer demokratimodellerna valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati utgöra den andra delen av det teoretiska ramverket. Modellerna är olika idealtyper 

för hur en demokrati kan vara strukturerad och på grund av det skiljer sig även synen på vilken 

typ av handlande som förväntas av medborgarna. Detta gör det möjligt att undersöka vilken typ 

av demokratisk medborgare eleven förväntas vara i skolan och i samhället. 

                                                           
39 Wall (2011), s. 19 – 66.  
40 Wall (2011), s. 16ff.  
41 Skolverket (2011), s. 48. 
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I följande del presenteras demokratimodellerna var för sig med huvudfokus är på vilken typ av 

medborgerligt politiskt engagemang som anses vara önskvärt inom varje idealtyp.  

3.2.1 Valdemokrati  

Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson beskriver valdemokrati som en ”samlingsbeteckning 

för sådana demokratiideal som framhåller betydelsen av regelbundet återkommande val mellan 

konkurrerande alternativ av representanter.”42 Under samlingsbeteckningen finns det med 

andra ord flera olika varianter av valdemokratier där det finns olika syner på vilket deltagande 

som är önskvärt från medborgaren. Jag har valt att utgå från statsvetaren Jan Teorells 

definitioner över skillnaden mellan deltagandet i alla tre demokratimodeller på grund av dess 

tydliga skiljelinjer. Nedanför kommer först en mer elitistisk valdemokrati att presenteras för att 

belysa skillnaderna mellan den och Teorells definition. 

Enligt demokratiteoretikern David Held är både Max Weber och Joseph Schumpeter företrädare 

för elitistisk syn där medborgarens uppgift är att välja bland konkurrerande ledare och partier. 

Schumpeter betonar att medborgarna inte ska försöka påverka eller ge förslag till politikerna i 

politiska frågor genom att exempelvis skicka brev då det riskerar att påverka deras omdömen. 

I både Webers och Schumpeters demokratimodeller är det istället endast i de återkommande 

valen medborgarna ska delta och utöva sitt inflytande. Valens syfte är att välja vilka det är som 

ska styra samt skapa möjlighet för ansvarsutkrävande.43  

Statsvetaren Jan Teorell presenterar i jämförelse med Weber och Schumpeter en vidare syn på 

medborgarnas deltagande i en valdemokrati. Istället för att endast påverka genom röstning anser 

han att alla former av deltagande som kan klassificeras som påverkansförsök tillhör den här 

modellen. Även om det främsta sättet fortfarande är att rösta i de återkommande valen går det 

även att påverka de politiska beslutsfattarna på andra sätt. Exempelvis kan påverkansförsöken 

ske genom protestlistor, demonstrationer eller genom att kontakta politiker.44  

3.2.2 Deltagardemokrati  

Till skillnad från i en valdemokrati, där deltagandet sker indirekt, lyfts det aktiva deltagandet 

fram som det mest centrala i en deltagardemokrati.45 Teorell beskriver deltagandet i en 

deltagardemokrati som deltagande i direkt beslutsfattande. Skillnaden mellan deltagande som 

                                                           
42 Gilljam, Mikael &Hermansson, Jörgen (2003) ”Demokratins ideal möter verkligheten” i Gilljam, Mikael & 

Hermansson, Jörgen (red.) Demokratins mekanismer, s. 15. 
43 Held, David (2006), Models of democracy, Övergripande tema i kapitel 5.  
44 Teorell, Jan (2003), ”Demokrati och deltagande. Tre ideal i teorin och praktiken” i Gilljam, Mikael & 

Hermansson, Jörgen (red.) Demokratins mekanismer, s. 325f. 
45 Hadenius, Axel (2006), Demokrati – en jämförande analys s. 63 
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påverkansförsök och deltagande som direkt beslutsfattande är att medborgaren i den sistnämnda 

även själv är med i beslutsfattandet. Det är viktigt att påpeka att deltagardemokratin som modell 

även är applicerbar inom en representativ demokrati som Sverige då deltagandet inte är 

begränsat till det politiska systemet. Deltagandet kan ske såväl inom ett parti, i en 

frivilligorganisation, skolan eller inom lokapolitiken. Både civilsamhället och de demokratiska 

institutionerna är således möjliga arenor för deltagardemokrati där medborgaren själv är med 

och beslutar.46  

Fördelarna som betonas är att medborgaren får möjlighet att representera sig själv, lär sig ta 

ansvar, får nya kunskaper där de lär sig av sina egna och andras argument. Statsvetaren Erik 

Amnå lyfter fram att deltagardemokrati på lokal nivå bidrar till en ökad politisk kompetens i 

samhället och är ett viktigt rekryteringsverktyg till uppgifter med större politisk tyngd.47 Det 

finns även en inbyggd tanke att deltagandet har en självförstärkande effekt, där den stärkta 

kompetensen som erhålls leder till ett ökat deltagande i andra kontexter.48  

3.2.3 Deliberativ demokrati 

David Held lyfter fram att de centrala delarna i en deliberativ demokrati är att beslut ska fattas 

genom diskussion och överläggande. Kravet är att deltagarna i diskussionerna måste 

argumentera för sina förslag, på så sätt utsätts förslagen för offentlig granskning och risken 

minskar för beslut som grundar sig i egenintresse. Beslut ska inte fattas genom påtryckningar, 

istället ska man sträva mot att nå konsensus där det bästa och mest rationella förslaget vinner 

oavsett vem det är som framför det.49 

Statsvetaren Christer Karlsson menar att deliberation i en representativ demokrati kan ske på 

tre olika nivåer. Deliberation kan ske mellan de folkvalda representanterna, mellan 

representanter och medborgare, eller mellan enbart medborgare. Karlsson lyfter även fram att 

inre samtal med sig själv kan klassificeras som en form av deliberation där man utifrån rationell 

argumentation försöker forma preferenser. Medan deliberativ demokrati utifrån David Helds 

definition begränsas samtalen till att endast äga rum i offentliga sammanhang öppnar Karlssons 

                                                           
46 Teorell (2003), s. 326 – 339.   
47 Amnå, Erik (2003), ”Deltagardemokratin – Önskvärd, nödvändig – men möjlig” i Gilljam, Mikael & 

Hermansson, Jörgen (red.) Demokratins mekanismer, s. 109f. 
48 Jarl, Maria (2003), ”Deltagardemokraterna och den representativa demokratin” i Gilljam, Mikael & 

Hermansson, Jörgen (red.) Demokratins mekanismer, s. 129.  
49 Held (2006), s. 237f.  
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definition upp för att det även kan ske i privata sammanhang, allt från i hushållet till endast med 

sig själv.50  

Teorells beskrivning av deltagandeform i en deliberativ demokrati ligger närmast Christer 

Karlssons beskrivning då han ser det som deltagande i politiska samtal. För att särskilja 

deltagandet i en deliberativ demokrati från deltagardemokrati betonar Teorell att syftet med det 

politiska samtalet i en deliberativ demokrati är att höra olika ståndpunkter så att man får 

möjlighet att ompröva sin egen. Syftet med deltagandet i en deltagardemokrati är att själv fatta 

beslut, medan syftet med deltagandet i en deliberativ demokrati är deltagandet i samtalet där 

det inte finns några krav på att ett beslut fattas.51  

Tabell 3.2 Demokratiteoretiska ideal och medborgarroller  

Demokratimodell Deltagandeform  Medborgarroll 

Valdemokrati  Påverkansförsök Rösta, skriva på namninsamlingar, skriva debattinlägg, kontakta 

politiker, medlemskap i intresseorganisationer.  

Deltagardemokrati Direkt deltagande 

i beslutsfattandet  

Partimedlemskap, deltagande i skolkonferens, årsmöten i 

organisationer. 

Deliberativ demokrati  Politiska samtal  Samtal med andra eller sig själv. Inget krav att komma fram till 

ett beslut.  

4. Metod 
I den här studien används kvalitativ innehållsanalys samt komparativ analys som metod för att 

tolka innehållet i läroböckerna och i förlängningen besvara frågeställningarna. Syftet med en 

innehållsanalys är att tolka materialet genom att på ett systematiskt sätt kategorisera innehållet 

i olika teman.52 Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan en kvalitativ och en kvantitativ 

innehållsanalys. Däremot är det i större utsträckning möjligt att inkludera latent innehåll i 

kvalitativa analyser på grund av att kvantitativa undersökningar i större utsträckning måste 

anpassa sig efter kravet på samständighet i kodningsarbetet.53   

Jens Rennstam och David Wästerfors lyfter fram att kvalitativa undersökningar brukar bestå av 

ett omfattande material och den här undersökningen är inget undantag, mellan 50 – 100 sidor i 

varje bok kommer att läsas. För att få en överblick över materialet måste det därför sorteras.54 

                                                           
50 Karlsson, Christer (2003), ”Den deliberativa drömmen och politisk praktik” i Gilljam, Mikael & Hermansson, 

Jörgen (red.) Demokratins mekanismer, s. 216 – 220.  
51 Teorell (2003), s. 327.  
52 Schreier, Margrit (2014), ”Qualitative content analysis” i Flick, Uwe (red.) The SAGE Handbook of qualitative 

data analysis, s. 170  
53 Schreier (2014), s. 173.  
54 Rennstam, Jens & Svensson, Peter (2015), ”Att analysera kvalitativt material” i Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder, s. 221ff.  
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I en innehållsanalys sorteras materialet med hjälp av en kodningsmall, vilket Margrit Schreier 

menar är själva grundbulten i metoden.55  

I konstruerandet av kodningsmallen finns det flera saker att ta hänsyn till så som val av 

huvudteman och underkategorier som är ömsesidigt uteslutande. I den här undersökningen 

används det teoretiska ramverket som grund för kodningsschemat. Huvudtemana ska endast 

omfatta en dimension i taget av undersökningen, inte alla samtidigt. För att svara på 

frågeställningen om hur politik framställs på olika nivåer kommer huvudtemat i mallen utgöras 

av begreppet politik. Underkategorierna utgörs i sin tur av policy, polity och politics som 

beskrivs som de centrala dimensionerna för en allsidig politikundervisning. För att besvara 

frågeställningen om hur den demokratiska medborgaren framställs i läroböckerna utgör 

demokatiideal huvudtemat med underkategorierna valdemokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati.56  

Tanken med ömsesidigt uteslutande kategorier är att materialet inte ska kunna kodas in i två 

olika kategorier under samma huvudtema. Till exempel ska en mening inte både klassas in i 

underdimensionen policy och polity. Att helt undvika det i en kvalitativ analys är dock inte alltid 

möjligt.57  

För att besvara den mer övergripande frågeställningen om framställningen skiljer sig mellan 

läroböcker skrivna för den kortare eller längre samhällskunskapskursen kommer jag att använda 

mig av komparativ metod. Den komparativa metoden lämpar sig väl för den här 

frågeställningen eftersom själva syftet med metoden är att undersöka likheter och skillnader. 

Lennart Hellspong lyfter fram att det är möjligt att jämföra texters sammanhang, språk, innehåll, 

stil, samband och den sociala tonen. Utifrån de skillnader mellan högskoleförberedande och 

yrkesförberedande program som har lyfts fram i forskningsöversikten är det främst intressant 

att jämföra stilen, språket och innehållet i läroböckerna.58  

Innehållet i demokratiundervisningen kommer dels att jämföras mer övergripande än utifrån de 

andra frågeställningarna i det här avsnittet, dels utifrån Christina Odenstads forskningsresultat. 

Odenstads forskning visar att det fanns skillnader i hur proven var utformade för elever på 

yrkesförberedande och högskoleförberedande program i samhällskunskap, där yrkeseleverna i 

större utsträckning fick svara på faktafrågor som krävde kortare svar. Därför kommer jag att 

                                                           
55 Schreier (2014), s.  174.   
56 Schreier (2014), s. 174f.  
57 Schreier (2014), s. 174f.  
58 Hellspong, Lennart (2001), Metoder för brukstextanalys, s. 78 – 81. 
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jämföra de tillhörande frågorna i läroböckerna för att undersöka om det fortfarande finns några 

skillnader, trots att eleverna ska nå samma kunskapskrav. Den mer övergripande jämförelsen 

kommer istället att handla om att jämföra demokratiavsnittens omfång.  

Agneta Bronäs undersökning av läroböcker visar att läroböcker skrivna för yrkesförberedande 

program då undersökningen genomfördes innehöll ett lättare språk och att innehållet i högre 

utsträckning var kopplat till elevens vardag. För att undersöka dessa skillnader kommer jag att 

jämföra läroböckernas stil samt språk. Stilen jämförs för att få svar på hur formell eller informell 

texterna är genom att undersöka om innehållet konkretiseras genom återkopplande till elevernas 

vardag eller inte. Den språkliga jämförelsen kommer endast att göras översiktligt, genom att 

jämföra hur texten är strukturerad och om det finns någon skillnad i hur långa styckena är och 

vilka begrepp som används.59  

4.1 Urval av läroböcker  
Läroböckerna som undersöks i den här studien har valts genom ett målstyrt urval. Urvalet har 

genomförts med hjälp av två urvalsnivåer, där den första består av urval av förlag och den andra 

av urval av läroböcker. Syftet med det målstyrda urvalet är dubbelt. Dels har det valts för att 

säkerhetsställa en variation mellan läroböckerna, dels för att få ett urval som stämmer överens 

med studiens syfte.  

Valet att utgå från förlag grundar sig på att få en heterogenitet bland läroböckerna. Det finns 

tyvärr inga försäljningssiffror för vilka läroböcker som används i 

samhällskunskapsundervisningen i gymnasieskolan i Sverige. Det har därför inte varit möjligt 

att välja läroböcker utifrån popularitet. En möjlig strategi hade varit att utgå från 

försäljningssiffror från olika internhetbokhandlare genom att använda deras sökfunktion. Ett 

hinder med denna metod är att alla samhällskunskapsböcker inte innehåller ordet 

”samhällskunskap” eller kursnamnet 1a1/1b i titeln vilket gör att de inte inkluderas i 

sökresultatet. Därför har jag istället försökt få en spridning av olika förlag. På grund av studiens 

omfång har jag begränsat mig till tre av de största läromedelsförlagen i Sverige som producerar 

läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet som både gör läroböcker skrivna för kursen 1a1 

och 1b.60 De förlag som har valts är: Studentlitteratur, Gleerups och Liber.  

Medan den första urvalsnivån säkerhetsställer en heterogenitet av förlag är syftet med den andra 

urvalsnivån att få så stora skillnader som möjligt mellan läroböckerna. Då jag vill undersöka 

                                                           
59 Hellspong (2001), s. 80.  
60 I avsnitt 5. Samhällskunskap förklaras vad kursnamnen 1a1 och 1b innebär.   
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skillnaderna mellan läroböcker skrivna för kurserna 1a1 och 1b är det första kriteriet att 

läroböckerna är skrivna utifrån de nuvarande ämnesplanerna i samhällskunskap. 

Det andra kriteriet, i syfte att få så stora skillnader som möjligt, är att läroböckerna skrivna för 

kursen 1a1 endast ska finnas i en version då det finns ett flertal läroböcker i samhällskunskap 

som tillhör samma serie där den ena är skriven för 1b och den andra för 1a1. Läroböckerna för 

kursen 1a1 i dessa serier undvikits på grund av att det finns en risk att läromedelsproducenterna 

endast har omarbetat delar av texten för att anpassa dem till den kortare kursen vilket gör det 

svårare att upptäcka eventuella skillnader. I urvalet av läroböcker har jag snarare försökt få så 

stor skillnad som möjligt mellan böckerna än ett representativt urval. Utifrån dessa kriterier har 

två läroböcker från varje förlag valts där den ena är skriven för kursen 1a1 och den andra skriven 

för 1b. I Tabell 3 nedanför presenteras läroböckerna:  

Tabell 4.1 Urval av Läroböcker  

Förlag Kurs Boktitel År 

Gleerups Samhällskunskap 1b Reflex Plus (G1b) 2017 

Gleerups Samhällskunskap 1a1 Kompass till samhällskunskap 50 (G1b) 2011 

Liber Samhällskunskap 1b Liber samhällskunskap 1b (L1b) 2017 

Liber Samhällskunskap 1a1 Vårt samhälle Samhällskunskap 1a1 (L1a1) 2013 

Studentlitteratur Samhällskunskap 1b Stringent 1b (S1b) 2017 

Studentlitteratur Samhällskunskap 1a1 Mittpunkt Samhällskunskap 1 50 p (S1a1) 2011 

 

Utifrån tabellen kan vi se att läroböckerna skrivna för kursen Samhällskunskap 1b är alla från 

år 2017 samt nyare än de skrivna för 1a1, där den senaste gavs ut år 2013. Läroböckerna som 

har valts är den senaste upplagan av varje och det verkar som att de skrivna för 1b uppdateras 

oftare.  

Även om samhällskunskap, som framgår av ämnesplanerna, är ett ämne med utgångspunkt i 

olika samhällsfrågor där uppdaterad information är viktig är grundkunskaperna fortfarande 

opåverkade.61 Undervisning om demokrati och politiska system borde därför inte skilja sig 

nämnvärt i en bok skriven år 2011 eller 2017 förutom att den sistnämnda även har möjlighet att 

inkludera nyare händelser. Det andra argumentet för att även inkludera böckerna skrivna från 

år 2011 är att de fortfarande säljs av förlagen och därför är det högst troligt att de köps in av 

skolor än idag.   

                                                           
61 Skolverket (2011), s. 143.  
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Eftersom det är ett målstyrt urval är det även ett icke-sannolikhetsurval vilket påverkar den 

externa validiteten – i vilken grad resultatet går att generalisera. Syftet med ett målstyrt urval 

är istället att få ett relevant urval i förhållande till studiens syfte. Genom de två urvalsnivåerna 

har en spridning av läroböcker kunnat säkerhetsställas.62 Trots detta är ändå vissa 

generaliseringar möjliga att göra om skillnader mellan böcker skrivna för de olika kurserna på 

grund av att de tre största förlagen är inkluderade i undersökningen. Endast tre till förlag 

identifierades genom att söka på ordet ”Samhällskunskap” på Adlibris.se och Bokus.se. De 

förlag som fanns var Samona, Interskol och NA Förlag. De här förlagen har endast en bokserie, 

vilket inte hade gjort det möjligt att jämföra två böcker från samma förlag.  

En utmaning med kvalitativa undersökningar är att forskaren själv väljer ut vad som är viktigt 

i materialet och bestämmer även hur det ska tolkas.63 Därför är det viktigt att försöka skapa en 

så hög tillförlitlighet som möjligt. Ett sätt är att vara transparent i forskningsprocessen.64 I 

metodavsnittet har jag strävat efter att så ingående som möjligt redogöra för varför följande 

urval har gjorts och vilka konsekvenser det har på möjligheten att generalisera resultatet.  I 

analysen av läroböckerna kommer exempel och citat från läroböckerna att ges för att göra det 

möjligt för läsaren att till viss del själv avgöra om mina tolkningar är rimliga. Däremot är den 

externa reliabiliteten, i vilken grad undersökningen kan replikeras, hög.65 Eftersom materialet 

består av läroböcker kan vem som helst genomföra studien en gång till utifrån samma material.   

5. Ämnesplaner för Samhällskunskap 1 
Samhällskunskap är ett gymnasiegemensamt ämne, men sedan övergången från Lpf 94 till Lgy 

11 läser inte alla gymnasieelever samma grundkurs. Elever på de högskoleförberedande 

programmen läser fortsatt minst 100 poäng samhällskunskap, medan endast 50 poäng är 

obligatoriskt på de yrkesförberedande programmen.66 I det här avsnittet presenteras de 

övergripande förändringarna i gymnasieskolan sedan införandet av Lgy 11 med tonvikt på 

ämnesplanerna för Samhällskunskap 1a1 och 1b för att reda ut likheterna och skillnaderna 

mellan kurserna. På så sätt blir det möjligt att få en bild över vad läroböckerna förväntas 

innehålla.  

                                                           
62 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 352 - 392.  
63 Bryman (2011), s. 370.  
64 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015), ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” i Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder, s. 24ff. 
65 Bryman (2011), s. 352.  
66 Skolverket (2011), s. 144 – 150. 
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Samhällskunskapsämnet har inte förändrats särskilt mycket i och med den senaste reformen för 

eleverna på de högskoleförberedande programmen enligt Skolverket. Det är främst i kursen 

Samhällskunskaps 1a1, som elever på de yrkesförberedande programmen läser, förändringar 

har skett. Skolverket anger i sina kommentarer till ämnesplanerna att innehållet i 1a1 främst 

består av medborgarkunskap, medan kursen 1b även har innehåll som är tänkt att förbereda 

eleverna för högskolestudier.  

Det centrala innehållet i ämnesplanerna 1a1 och 1b är till stor del lika gällande 

demokratiundervisning där följande innehåll ska behandlas i båda kurserna:  

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. 

Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att 

påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika 

demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.67 

Det enda som skiljer i Samhällskunskap 1b är att det står ”[…] grundläggande 

demokratimodeller”68 istället för olika. Det som är tillagt i Samhällskunskap 1b är att eleverna 

även ska lära sig om politiska ideologier och välfärdsteorier, något som saknas i den kortare 

kursen.69  

Det centrala innehållet om media skiljer sig däremot mer. I Samhällskunskap 1a1 ska kursen 

även behandla ”[m]ediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati 

och politik.”70 Media är placerat tillsammans med innehållet om demokrati, i Samhällskunskap 

1b är innehållet om massmedier och informationsteknik istället ett eget område. I det centrala 

innehållet lyfts inte specifikt demokrati och politik fram, istället betonas hur media påverkar 

samhällsutvecklingen samt vilka möjligheter människor har för att påverka.71  

Utöver det specifika innehållet som berör demokrati och politik i de båda 

samhällskunskapskurserna finns det även ett mer övergripande innehåll i Samhällskunskap 1b 

som är till för att träna elevernas färdigheter till högskolestudier.72 I det centrala innehållet 

framgår det att eleverna ska få lära sig ”[s]amhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.” 

Skolverket lyfter bland annat fram textanalys och argumentationsanalys som metoder vid 

                                                           
67 Skolverket (2011), s. 144f.  
68 Skolverket (2011), s. 150. 
69 Skolverket (2011), s. 150.  
70 Skolverket (2011) s. 145.   
71 Skolverket (2011), s. 150.   
72 Skolverket (2018), Om ämnet samhällskunskap, s. 3.  
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undersökningar. Kursen Samhällskunskap 1a1 saknar det här innehållet, det enda som ska ingå 

för att analysera information är arbete med källkritik.73  

Skillnaderna mellan läroböckerna för de olika kurserna bör inte vara särskilt stora. De två 

största skillnaderna bör vara att böckerna skrivna för 1b har innehåll om ideologier medan de 

skrivna för 1a1 har innehåll om medier i demokratiavsnitten.  

5.1 Avgränsning  
En förutsättning för att jämförelsen mellan läroböckerna ska bli så bra och rättvis som möjlig 

är att samma typ av innehåll undersöks i böckerna. Något som gör det svårare att identifiera 

samma innehåll i alla läroböcker är att innehållet sorteras på olika sätt i alla böcker. För att 

identifiera de kapitel som är relevanta för undersökningen kommer jag att utgå från det centrala 

innehållet i ämnesplanerna för samhällskunskapskurserna. Den del av det centrala innehållet 

som kommer att undersökas är avsnittet om demokrati och politiska system, som tidigare nämnt 

är det inga större skillnader i innehållet mellan kurserna inom dessa innehållsdomäner. Den 

enda stora skillnaden är att eleverna i kurs 1b ska lära sig om politiska ideologier, medan 

eleverna som läser kurs 1a1 inte ska det. Trots att politiska ideologier inte inkluderas i båda 

ämnesplanerna har jag valt att ta med avsnittet om dem på grund av att det är en del av 

politicsinnehållet. Nedanför i tabellen presenteras avsnitten som undersöks i varje lärobok.  

Tabell 5.1 Undersökta avsnitt i läroböckerna 

Bok Kapitel Sidor 

S1a1 Kap 5. ”Makt och politik”, ”Omvärlden och vi” (endast delen om EU) och ”Hur 

Sverige och några andra länder styrs” (fram till avsnittet om kommunen) 

~ 40 

G1a1 ”Demokrati och mänskliga rättigheter” och ”Så styrs Sverige” (exklusive avsnittet om 

kommunen)  

~ 40 

L1a1 ”Makt och politik” (exklusive avsnitten om kommunen, andra lände och, konflikter i 

världen) 

~ 40 

S1b Kap 1. ”Demokrati” och kapitel 2. ”Politik” (exklusive avsnitten om kommunen och 

FN) 

~ 55 

G1b ”Demokrati och diktatur”, ”Så styrs Sverige” och ”EU och EMU” ~ 70  

L1b ”Demokrati, politik och statsskick” (exklusive avsnittet om kommunen, andra 

demokratiska statsskick samt ”Internationellt beslutsfattande”) 

~ 100 
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25 
 

 

6. RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre delar utifrån uppsatsens frågeställningar. I den första delen 

analyseras läroböckernas innehåll om politiska system, i den andra delen hur den demokratiska 

medborgaren framställs och avslutningsvis analyseras generella skillnader mellan 

läroböckerna.  

6.1 Politiska system på nationell nivå och europeisk nivå 
Innehållet om politiska system redovisas utifrån innehållsdimensionerna polity, policy och 

politics. Där innehållet om  de politiska systemen jämförs med varandra  

6.1.1 Polity 

Den största delen av innehållet om politiska system i alla undersökta läroböcker är 

polityinnehållet, både på nationell och europeisk nivå. Trots att det är det dominerande 

innehållet för båda nivåerna finns det stora skillnader i vad som får mest utrymme. 

Läroböckerna, oavsett om de är skrivna för den korta eller längre kursen, berör till stor del 

samma polityinnehåll om politiska system på nationell nivå. Alla läroböcker skriver om det 

proportionella valsystemet, riksdag och regering, grundlagarna, ideologier och om de svenska 

riksdagspartierna. Även om det finns skillnader mellan läroböckerna i beskrivningen på 

nationell nivå är det större skillnader i polityinnehållet om politiska system på europeisk nivå.  

6.1.1.1 Valsystem   

Det nationella valsystemet i Sverige är en del av innehållet i alla läroböcker. Det saknas en 

entydig innehållsskillnad mellan läroböckerna skrivna för de olika samhällskunskapskurserna i 

vad som lyfts fram. Alla läroböcker redogör det mest grundläggande, att Sverige har ett 

proportionellt valsystem, val vart fjärde år, 349 ledamöter samt att det finns spärregler som 

förhindrar små partier att ta sig in i riksdagen. S1b beskriver det svenska valsystemet mer 

översiktligt än de andra två läroböckerna för den längre samhällskunskapskursen, exempelvis 

står det ingenting om att medborgare har möjlighet att personrösta på enskilda personer inom 

ett parti, något som nämns i alla andra läroböcker.74 De andra böckerna skrivna för 1b redogör 

även för spärren på 12 % i en valkrets, inte endast fyraprocentspärren och förklarar hur 

utjämningsmandat fungerar.75 Det finns därför en tendens till att läroböckerna för den längre 

                                                           
74 Holmstedt, Måns & Hydén, Jakob (2017), Stringent 1b – Samhällskunskap för gymnasieskolan s. 61 – 64.  
75 West, Daniel (2017), Libers samhällskunskap 1b, s. 156 – 158 och Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, 

Stefan & Nilsson, Erik (2017), Reflex plus – Samhällskunskap för gymnasieskolan, s. 134f. 
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samhällskunskapskursen har ett mer ingående innehåll gällande det nationella valsystemet än 

de skrivna för den kortare kursen, med undantag för boken S1b.  

Skillnaderna är däremot större för polityinnehållet om valet till Europaparlamentet. Samtliga 

läroböcker skrivna för den längre kursen redogör antalet ledamöter, att de samarbetar i 

partigrupper istället för efter medlemsstat och två av böckerna skriver explicit att antalet mandat 

beror på medlemsstaternas befolkningsmängd. S1b har istället en uppgift där eleven själv ska 

undersöka hur mandatfördelningen blev efter det senaste valet.76 Läroböckerna skrivna för den 

kortare kursen ägnar ungefär ett stycke åt EU-parlamentet medan de skrivna för den längre 

kursen ägnar cirka en till två sidor. Endast två av dessa böcker har med antalet ledamöter och 

att de sitter efter partigrupp istället för medlemsstat medan den tredje saknar sådan 

information.77  

Överlag är innehållet om Sveriges valsystem mer innehållsrikt än innehållet om valet till 

Europaparlamentet. Medan samtliga läroböcker lyfter fram grundläggande information på 

nationell nivå saknas motsvarande information i vissa fall i beskrivningen för 

Europaparlamentet. Exempelvis är det endast i L1b spärregler till Europaparlamentet berörs, 

där de lyfter fram att högst får vara på 5 procent.78 Möjligheten att personrösta på en kandidat 

till Europaparlamentet nämns inte i någon av läroböckerna och även fler sidor ägnas åt det 

svenska valsystemet.  

6.1.1.2 Institutioner 

De institutioner som främst lyfts fram på nationell nivå är riksdag och regering med en 

redogörelse av deras huvuduppgifter. Alla skriver att riksdagens uppgifter är att stifta lagar, 

rösta fram statsbudgeten samt kontrollera regeringen. Även att en stor del av arbetet sker i 

utskott betonas. Beskrivningen av regeringens arbete är också relativt lika mellan böckerna och 

endast S1b skiljer sig från de andra. S1b berör endast att det är regeringen som styr Sverige 

samt olika former av regeringsbildningar.79 De andra undersökta böckerna har mer ingående 

redogörelser av regeringens ansvarsområden där allt som S1b lyfter fram finns med samt bland 

annat att de kan tillsätta utredningar samt har ansvar för försvaret och utrikespolitiken. Ett 

undantag är L1a1 som saknar information om olika regeringsbildningar.80   

                                                           
76 Holmstedt & Hydén (2017), s. 70.  
77 Berg, Leif & Rundholm, Gunilla (2013), Vårt samhälle – Samhällskunskap 1a1, s. 75. 
78 West (2017), s. 225.  
79 Holmstedt & Hydén (2017), s. 63 – 66. 
80 Berg & Rundholm (2013), s. 44–47.  
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Den sista institutionen som berörs i en del av läroböckerna är statsförvaltningen. G1b och L1b 

beskriver statsförvaltningen mest ingående. Även G1a1, har relativt mycket information, en 

halv sida de andra två skrivna för kursen 1a1 nämner statsförvaltningen i ett kort stycke. S1b 

saknar information om det överhuvudtaget, det enda som nämns är att regeringen använder sig 

av departement för att verkställa nya lagar.81 

Beskrivningarna av EU:s institutioner handlar främst om Europaparlamentet, Europeiska 

unionens råd (ministerrådet) och Europeiska kommissionen. Överlag är innehållet mindre 

omfattande om institutionerna på nationell nivå och det är endast G1b och L1b som ägnar mer 

än tre sidor totalt åt EU;s institutioner, övriga har endast ett stycke per institution. Exempelvis 

beskrivs Europaparlamentet med ett stycke i alla böcker skrivna för 1a1 med en tillhörande 

punktlista som sammanfattar parlamentets uppgifter i EU med att rösta om lagar, budget och 

kontrollera kommissionen.82 De böcker som skriver mest om Europaparlamentet är G1b och 

L1b, deras innehåll är både mer nyanserat och ingående där det lyfts fram att parlamentet inte 

har rätt att lägga egna lagförslag samt att det för det mesta krävs att ministerrådet röstar 

likadant.83 Skillnaderna i beskrivningen av ministerrådet är liknande. Endast G1a1 och de 

skrivna för 1b tar upp att de fattar beslut och att alla länder inte har lika många röster i 

ministerrådet. Det som är gemensamt för alla böcker är att de skriver om att den politiska frågan 

avgör vilka ministrar det är från varje land som träffas.84 

6.1.1.3 Ideologi och partier 

Trots att ideologier inte inkluderas i det centrala innehållet för den kortare 

samhällskunskapskursen nämns de i alla läroböcker skrivna för kursen 1a1 i samband med 

redovisningen av svenska riksdagspartier. I två av dessa läroböcker, G1a1 och S 1a1, ges en 

presentation över olika ideologier på cirka fem sidor. I G 1a1 skriver författarna vilka ideologier 

de svenska riksdagspartierna tillhör, medan S1a1 presenterar ideologierna och 

riksdagspartierna var för sig utan att tillskriva partierna någon ideologisk hemvist.85L1a1 är den 

bok med minst innehåll om ideologier, till skillnad från de övriga ägnas istället åtta sidor åt 

riksdagspartierna. De gånger ideologier omnämns är det så pass kortfattat att det inte ger läsaren 

någon egentlig kunskap om dem.86 Exempelvis nämns liberalism i samband med Folkpartiet 

liberalerna (nuvarande Liberalerna) med förklaringen att: ”Liberal kommer från latinets ord för 

                                                           
81 Holmstedt & Hydén (2017), s. 95.  
82 Nilzon, Madeleine, Roslund, Mats & Öberg, Ingemar (2011), Mittpunkt – Samhällskunskap 1 50p, s. 160f.  
83 Almgren et al. (2017), s. 173.  
84 Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla (2011), Kompass till samhällskunskap 50p, s. 62f.  
85 Eliasson & Nolervik (2011), s. 30 – 40, Nilzon et al. (2011), s. 101 – 110.  
86 Berg & Rundholm (2013), s. 20 – 30.  
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fri. Liberalerna har alltid verkat för frihet på olika områden, till exempel inom handel, industri, 

politik och religion.”87 

I läroböckerna skrivna för 1b innehåller alla läroböcker en redogörelse över olika ideologier 

samt information om hur riksdagspartierna i Sverige förhåller sig till dem. Överlag är innehållet 

om ideologierna mer ingående i dessa böcker, L1b har det mest omfattande innehållet där även 

olika inriktningar inom en ideologi berörs så som likhets- och särartsfeminism samt 

nyliberalism och socialliberalism. S1b ger däremot en relativt kort beskrivning, endast ett stycke 

per ideologi. Till texten om ideologierna finns det dock en diskussionsuppgift där eleverna även 

ska förbereda sig genom att läsa på mer om ideologierna.88  

Även om det i princip är samma partier representerade i både riksdagen och Europaparlamentet 

har det hänt att något parti genom åren lyckats blivit invalda i Europaparlamentet, nu senast 

Feministiskt initiativ år 2014. Medan alla läroböcker har information om vilka de svenska 

riksdagspartierna är redovisar de flesta inte motsvarande för Europaparlamentet. Endast G1b 

skriver om vilka svenska partier som sitter i Europaparlamentet och har även med vilken 

partigrupp de tillhör.89 Ingen av de andra böckerna namnger partierna eller partigrupperna, S1b 

har däremot en uppgift där eleverna ska undersöka hur mandatfördelningen ser ut just nu.90 I 

läroböckerna skrivna för den kortare kursen nämner L1a1 och S1a1 dock andra partier så som 

Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Junilista. I L1a1 är det endast i samband med Piratpartiet 

boken nämner att de har fått mandat i Europaparlamentet medan S1a1 inte skriver om vilka som 

sitter just nu utan endast att de fått mandat någon gång.91 

6.1.1.4 Historisk utveckling  

Den historiska utvecklingen utgör en stor del av polityinnehållet för det politiska systemet på 

europeisk nivå medan det knappt omnämns i någon av böckerna för nationell nivå. L1a1 är den 

enda som beskriver Sveriges historiska utveckling i anslutning till det övriga innehållet om 

Sveriges politiska system. På cirka tre sidor skriver boken om utvecklingen i Sverige från 1500-

talet fram till år 1921. Omfattningen och placeringen tyder på att författarna ser det som viktigt 

polityinnehåll.92 Resterande böcker nämner bara enstaka händelser i samband med 

                                                           
87 Berg & Rundholm (2013), s. 24.  
88 Holmstedt & Hydén (2017), s. 34 – 47.  
89 Almgren et al (2017), s. 172.  
90 Holmstedt & Hydén (2017), s. 70.  
91 Berg & Rundholm (2013), s. 22 – 30 och Nilzon et al. (2011), s. 109f.  
92 Berg & Rundholm (2013), s. 14ff.  
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beskrivningen av demokratins framväxt, exempelvis införandet av den allmänna rösträtten år 

1921.93  

Till skillnad från den historiska utvecklingen på nationell nivå presenterar alla läroböcker EU:s 

historia i början av avsnittet som handlar om det europeiska politiska systemet. Böckerna berör 

till stor del samma saker i utvecklingen så som Kol- och stålunionen, europeiska 

gemenskaperna (EG), utvidgningen av länder och skapandet av den inre marknaden genom 

införandet av de fyra friheterna inom EU. Det finns inga tydliga skillnader mellan böckerna 

skrivna för kursen 1a1 och 1b utan antalet sidor om den historiska utvecklingen varierar mellan 

en till fem sidor oberoende av vilken elevgrupp dem riktar sig till. Däremot är det tydligt att 

EU:s historiska utveckling utgör en central del av polityinnehållet i alla läroböcker. I L1a1, som 

har det mest omfattande innehållet om den historiska utvecklingen, ägnas fem sidor åt 

utvecklingen men endast två sidor åt EU:s institutioner.94  

6.1.1.5 Sammanfattning   

Sammanfattningsvis är det större skillnader mellan polityinnehållet om Sveriges politiska 

system och EU:s än mellan böckerna för de olika kurserna. Institutioner, valsystem och partier 

beskrivs mer ingående för nationell nivå i alla läroböcker. Däremot utgör den historiska 

utvecklingen inom EU en central del i alla läroböcker, medan det är endast en bok som har 

motsvarande innehåll om Sverige. Dock går det inte att dra några slutsatser om skillnader i 

innehållet om den historiska utvecklingen mellan kurserna på grund av att det endast är en bok 

som skiljer sig från övriga.  

Generellt finns det mer ingående polityinnehåll i G1b och L1b än övriga böcker. Bland annat 

statsförvaltningen på nationell nivå och hur röstfördelningen ser ut i ministerrådet. Innehållet 

om ideologier, som berör båda nivåerna, är som förväntat överlag mer djupgående i 

läroböckerna skrivna för den längre samhällskunskapskursen, med undantag för S1b. Något 

förvånande har två av böckerna för 1a1 fortfarande relativt långa avsnitt om ideologier trots att 

det inte är med i ämnesplanen. Nedanför finns skillnaderna i tabellform.  

  

                                                           
93 Nilzon et al. (2011), s. 92.  
94 Berg & Rundholm (2013), s. 68 – 74.  
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Tabell 6.1 Polity 

Bok Svenska institutioner 

och valsystem 

EU:s institutioner och valsystem Partier och 

ideologier.  

Historisk 

utveckling 

S1a1 Redogör mer 

översiktligt än L1b och 

G1b om bland annat 

riksdagen och skriver 

väldigt lite om 

statsförvaltningen. 

 

Cirka tio sidor om 

Sverige.  

Är kortfattat. Nämner parlamentets 

uppgifter och när det är val, antal 

ledamöter och att de sitter efter 

partitillhörighet. Inget om hur 

beslutsförfarandet i ministerrådet 

går till.  

 

Cirka två sidor om EU.  

Nämner 

riksdagspartierna 

+ information om 

vilka partier som 

har suttit i EU.  

 

Cirka fyra sidor 

om ideologier.  

Endast enstaka 

exempel om 

Sveriges 

historiska 

utveckling.  

 

Cirka en sida 

om EU:s 

historia.   

G1a1 Redogör mer 

översiktligt än L1b och 

G1b om bland annat 

riksdagen och 

statsförvaltningen.  

 

Cirka tio sidor om 

Sverige.  

Samma som S1a1, men mer 

ingående om beslutsförfarandet i 

ministerrådet.   

 

Cirka fem sidor.  

Nämner 

riksdagspartierna. 

Inget om vilka 

som sitter i EU. 

Cirka sex sidor 

om ideologier.   

L1a1 Redogör mer 

översiktligt än L1b och 

G1b om riksdag, 

regering och 

statsförvaltning. Väldigt 

lite om statsförvaltning.  

Cirka nio sidor om 

Sverige.  

Kortfattat parlamentet. Saknas 

information om ledamöter och att 

de sitter efter partitillhörighet.   

 

Cirka två sidor om EU. 

Nämner  

riksdagspartier + 

några till. Inget 

om vilka som 

sitter i EU. 

Ideologier nämns 

endast. 

Cirka 2,5 sidor 

om Sverige och 

fem sidor åt 

EU:s historiska 

utveckling.  

S1b Saknar visst innehåll så 

som statsförvaltning och 

om regeringens 

uppgifter. Mer lik 

böckerna för 1a1 än 1b. 

 

Cirka sju sidor om 

Sverige. 

Väldigt kortfattat om institutioner, 

krävs att eleverna gör uppgifter om 

parlamentet för att få reda på antalet 

ledamöter och partigrupper.  

 

Cirka fyra sidor om EU.  

Nämner 

riksdagspartierna. 

Uppgift för att ta 

reda på vilka som 

sitter i EU. Två 

om ideologier 

samt en uppgift 

där eleverna ska 

läsa mer om dem.  

Enstaka 

exempel om 

Sverige. Mindre 

än en sida om 

EU:s historiska 

utveckling.  

G1b Har mest innehåll. 

Redogör om 

utjämningsmandat, 

statsförvaltningen och 

12 procentspärren i 

valkrets.  

 

G1b cirka 22 sidor och 

L1b cirka 21.  

Mer innehåll än övriga böcker. 

Skriver hur röstandet går till i både 

ministerrådet och parlamentet. 

Även om mandatfördelningen i 

parlamentet. Saknas viss 

information så som personval.  

 

G1b cirka åtta sidor och L1b cirka 

nio.  

  

Nämner både 

partier i Sverige 

och EU samt 

partigrupper. Fem 

sidor om 

ideologier.  

Enstaka 

exempel om 

Sverige. Cirka 

två sidor om 

EU. 

L1b Endast 

riksdagspartier. 

Cirka 18 sidor om 

ideologier.  

Enstaka 

exempel om 

Sverige. Cirka 

tre sidor om EU.  

6.1.2 Policy 

Policyinnehållet utgör ingen stor del i någon av läroböckerna i jämförelse med polityinnehållet. 

Det innehåll som däremot finns handlar främst om vad enskilda partier har för åsikter eller om 

vilka olika synsätt det finns inom utvalda sakfrågor i allmänhet, frikopplat från vad politiska 

partier har för ståndpunkt.  
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6.1.2.1 Politiska program 

På nationell nivå har alla läroböcker innehåll om vilka åsikter riksdagspartierna eller regeringen 

har i enskilda frågor eller politikområden. Däremot har läroböckerna valt att inkludera 

partiernas åsikter på två olika sätt, antingen genom att ha med det i texten eller låta eleverna 

själva ta reda på det.  

Endast två av läroböckerna, L1a1 och G1a1, redogör för vad riksdagspartierna anser i olika 

frågor medan resterande böcker endast har det som tillhörande uppgifter till kapitlen. L1a1 har 

det mest utförliga innehållet där alla svenska riksdagspartier presenteras var för sig med både 

partiernas övergripande värderingar samt vad de tycker i enskilda sakfrågor som är viktiga för 

partiet. Exempelvis beskrivs Sverigedemokraterna som ett parti som värnar om traditioner och 

svenskhet, sakfrågor som lyfts fram är minskad invandring, strängare straff samt förbud mot 

samkönade äktenskap. Boken särskiljer även mellan de borgerliga partierna och de socialistiska 

partierna och redogör för hur deras syn i stora samhällsfrågor liknar varandra kring exempelvis 

privata företag i offentlig sektor.95 

G1a1 skriver också om hur partierna till vänster respektive höger delar syn i vissa övergripande 

frågor, innehållet om varje enskilt parti är däremot inte lika omfattande. Partiernas politik 

redovisas i samband med innehållet om ideologier, och i slutet av socialism står det att 

”Vänsterpartiet vill genom skatter jämna ut inkomstskillnaderna genom en stor offentlig sektor 

och satsningar inom välfärden. Begrepp som rättvisa, solidaritet och jämlikhet används ofta i 

Vänsterpartiets politik.”96 Eftersom beskrivningarna av partierna är så pass allmänna får inte 

läsaren någon större förståelse för hur partierna står i enskilda sakfrågor. S1a1 är den enda bok 

skriven för 1a1 som inte redovisar riksdagspartiernas syn i olika sakfrågor. Eleven tipsas enbart 

om att besöka deras hemsidor i fall de är intresserade av att få reda på deras åsikter.97 

Alla tre böcker skrivna för kursen 1b har uppgifter där eleverna själva ska ta reda på 

riksdagspartiernas åsikter, men har inget innehåll om det i boken. I S1b finns det två uppgifter 

där den ena går ut på att eleverna tillsammans ska debattera utifrån olika samhällsområden 

genom att representera olika ideologier. Som förberedelse uppmanas de bland annat att läsa på 

partiernas webbsidor. I den andra uppgiften ska eleverna undersöka ett riksdagsparti och ta reda 

på vilken ideologi de tillhör samt vilka som är deras viktigaste frågor.98  

                                                           
95 Berg & Rundholm (2013), s. 20 – 32.  
96 Eliasson & Nolervik (2011), s. 33.  
97 Nilzon et al. (2011), s. 109. 
98 Holmstedt & Hydén (2017), s. 45–61.  
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G1b har också flera uppgifter. Bland annat ska de ta kontakt med partier för att få svar på hur 

de arbetar med en viktig fråga, följa nyhetsrapporteringen i en vecka för att undersöka vilka 

statsråd som syns mest samt vilka frågor det handlar om när de är med. I den sista uppgiften 

ska de jämföra årets statsbudget med den från föregående år samt undersöka hur regeringens 

och oppositionens förslag skiljer sig från varandra.99 L1b:s uppgifter är bland annat att 

undersöka en propositions väg från förslag till verkställandet. I uppgiften ingår det att ta reda 

på remissinstansernas synpunkter, invändningar och reservationer från oppositionspartiet samt 

resultatet i omröstningen. I den andra uppgiften ska eleverna göra en konsekvensanalys av ett 

regeringsförslag.100 

Medan alla läroböcker har någon information eller uppgift om riksdagspartiernas åsikter är det 

endast två av de undersökta böckerna som lyfter fram partiers åsikter i frågor som rör EU. I 

L1a1 finns det i samband med partibeskrivningarna även innehåll om inställning till EU för två 

av riksdagspartierna. Om Vänsterpartiet står det att de vill gå ut ur EU och att Miljöpartiet 

tidigare var motståndare men nu är för ett svenskt medlemskap. Utöver riksdagspartierna finns 

det även kortare beskrivningar av Junilistan och Piratpartiet där läsaren får veta vilka som är 

deras viktigaste frågor. Dessa två partier satt eller hade suttit i Europaparlamentet när boken 

skrevs. Dock är inte informationen om Piratpartiet och Junilisten särskilt ingående, endast ett 

stycke vardera, medan boken ägnar en sida åt varje riksdagsparti.101G1b är den andra boken 

med information om svenska partiers åsikter i frågor som berör EU, dock endast i form av en 

uppgift. I uppgiften ska eleverna ta reda på vilken inställning de svenska partierna har till ett 

medlemskap i EMU.  

6.1.2.2 Politiska förslag och beslut 

Överlag är det mer innehåll om politiska förslag och beslut i böckerna för kursen 1b, men inga 

större skillnader mellan nationell nivå och europeisk nivå. I fem av sex böcker finns det innehåll 

om EU:s budget, men endast en bok har med Sveriges statsbudget. G1b och L1b redogör 

översiktligt EU:s budget där de störta utgiftsområden nämns och att det finansieras genom en 

medlemsavgift från varje land. G1b har även en uppgift där eleverna ska fördjupa sig mer i 

EU:s budget samt granska hur höga medlemsavgifter länderna har och hur mycket de får 

tillbaka.102 I S1b finns både Sveriges statsbudget och EU:s med i form av elevuppgifter, där 

                                                           
99 Almgren et al. (2017), s. 151. 
100 West (2017), s. 185.  
101 Berg & Rundholm (2013), s. 20 – 30.  
102 Almgren et al. (2017), s. 187.  
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eleverna bland annat ska redogöra utgiftsområdena.103Av böckerna skrivna för kursen 1a1 är 

det L1a1 och G1a1 som berör utgiftsområdena i EU:s budget. L1a1 nämner endast 

jordbruksstödets omfattning medan G1a1 nämner både jordbruksstödet och regionalpolitiken. 

Läsaren får således ingen ingående information om vilka utgiftsposter som finns i EU:s budget 

eftersom endast en respektive två av dem nämns.104  

Det är främst G1b och L1b som har djupgående innehåll om politiska förslag och beslut på 

nationell nivå. G1b skriver bland annat om vad man kom fram till i demokratiutredningen år 

2014 i ett avsnitt om vilka det är som har makten i Sverige. Det finns även en tillhörande uppgift 

där eleverna själva ska läsa slutbetänkandet för att se om de själva tycker något förslag är 

rimligt.105 L1b har ett flertal likande uppgifter så som att granska de senaste publicerade 

utredningarna eller att följa en proposition från förslag till lag där även remissinstansernas och 

oppositionspartiernas synpunkter ska granskas.106  

Innehållet om politiska förslag och beslut på europeisk nivå är inte lika ingående som på 

nationell nivå där enskilda propositioner och utredningar lyfts fram. Istället beskriver böckerna 

besluten och förslagen mer översiktligt, ett sådant exempel är texten om flyktingkrisen år 2015 

i L1b och G1b. Böckerna skriver om händelseutvecklingen, där Dublinförordningen förklaras 

samt att det slutade med att Sverige införde gränskontroller för att stoppa antalet asylsökande. 

Även finanskrisen 2008 beskrivs, där det lyfts fram att Grekland drabbades hårt och fick 

ekonomiskt stöd från EU.107 Endast en av böckerna skriven för den kortare kursen, L1a1, tar 

upp finanskrisen 2008 och hur Grekland blev drabbat.108 På grund av att böckerna för kursen 

1a1 är skrivna innan 2015 har de inte kunnat skriva om flyktingkrisen.  

6.1.2.3 Politiska ståndpunkter 

Alla böcker har även frågor eller text som handlar om ståndpunkter i frågor, frikopplat från 

partipolitik, där läsaren får argumentera för eller emot. I böckerna för 1a1 handlar innehållet 

främst om EU där eleverna i uppgifter ska skriva om fördelar och nackdelar med ett svenskt 

medlemskap, om Sverige borde gå med i EMU, skapa ett gemensamt försvar eller öka 

överstatligheten.  L1a1 är den bok med flest sådana frågor för EU, bland annat om EMU, medan 

G1a1 har fler om Sverige.109 Exempelvis finns det i G1a1 frågor om Sverige borde avskaffa 

                                                           
103 Holmstedt & Hydén (2017), s. 65 – 70.  
104 Berg & Rundholm (2013), s. 76 och Eliasson & Nolervik (2011), s. 61. 
105 Almgren et al. (2017), s. 144f.  
106 West (2017), s. 170 – 185.  
107 West (2017), s. 214f och Almgren et al. (2017), s. 173 – 183.  
108 Berg och Rundholm (2013), s. 77f.  
109 Berg och Rundholm (2013), s. 81.  
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monarkin eller ändra rösträttsåldern från 18 år.110 I S1a1 och S1b finns endast frågor som är 

begränsade till det politiska systemet så som sänkt ålder för rösträtt, förändring av 

personvalssystemet eller om fyraprocentsspärren där elevens uppgift är att lyfta fram argument 

för och emot.111  

Medan böckerna för kursen 1a1 främst har frågor där eleven själv ska skriva om fördelar och 

nackdelar har L1b och G1b även tillhörande texter som sammanställer vilka argument som 

finns. G1b har tre frågor som handlar om både Sverige och EU, ett sådant exempel är en uppgift 

om prostitution där EU-ländernas skilda lagstiftning och Sveriges redovisas tillsammans med 

olika organisationers synpunkter så som European Womens Lobby. Till texten finns det en 

uppgift där eleverna ska undersöka argument från olika organisationer, både svenska och 

internationella samt vad regeringen tycker för att sedan resonera kring vilken åsikt de själva har 

om prostitution. Liknande uppgifter finns om könsseparat simundervisning och lex Laval.112 

L1b har på samma sätt som G1b istället en text om fördelar och nackdelar med att vara med i 

EU.113  

6.1.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det mer information om riksdagspartiernas partiprogram än om 

vilken politik de svenska partierna driver i EU. I de fall EU är med i böckerna det främst 

partiernas inställning till EU eller EMU som behandlas. Skillnaderna mellan kurserna är att 

böckerna för 1b kräver att eleverna själva läser på partiernas hemsida medan två av de skrivna 

för 1a1 har inkluderat det i böckerna.   

Samtidigt som böckerna för 1a1 generellt har tydligare policyinnehåll om partiprogrammen är 

det omvända förhållanden i innehåll om poliska förslag och beslut. Trots att fem av sex böcker 

redovisar EU:s budget, helt eller delar av den, är det endast G1b och L1b som har en ingående 

redogörelse. Sveriges statsbudget framstår inte som lika viktig eftersom det endast är S1b som 

berör den i en elevuppgift. I 1b är innehållet mer ingående för nationell nivå, medan politiska 

förslag och beslut i böckerna för 1a1 främst handlar om EU.   

Skillnaderna i innehåll om politiska ståndpunkter är att G1b och L1b både har text och frågor 

som berör olika ståndpunkter medan övriga böcker främst har frågor. Någon särskild tonvikt 

mellan Sverige och EU saknas. Nedanför finns en sammanfattande tabell över skillnaderna.  

                                                           
110 Eliasson & Nolervik (2011), s. 43.  
111 Nilzon et al. (2011), s. 94–141 och Holmstedt & Hydén (2017), s. 64.   
112 Almgren et al. (2017), s. 108 och 174f.  
113 West (2017), s. 220f.  
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Tabell 6.2 Policy 

Bok Politiska program Politiska förslag och beslut Politiska ståndpunkter 

S1a1 Tips om att läsa på 

riksdagspartiernas hemsidor. 

Saknas för EU. 

Saknas i boken.  Finns ett fåtal som 

handlar om det politiska 

systemet.  

G1a1 Allmänna beskrivningar av 

riksdagspartiernas åsikter. 

Saknas för EU.  

Nämner två utgiftsområden i EU:s 

budget. Saknas om Sverige.  

Frågor där elever ska ta 

ställning för eller emot. 

Tonvikt på Sverige. 

L1a1 Relativt detaljerade 

beskrivningar av varje 

riksdagsparti. Vissa partiers 

inställning till EU redovisas. 

Cirka tio sidor totalt.  

Nämner ett utgiftsområde i EU:s budget. 

Skriver även om finanskrisen och 

Grekland år 2008. 

Främst frågor, men även 

visst innehåll om 

argument för och emot 

en ståndpunkt. Tonvikt 

på EU. 

S1b Finns uppgifter där elever 

ska ta reda på vad 

riksdagspartierna tycker. 

Endast G1b har en uppgift 

om EU.  

Uppgifter där eleverna ska undersöka 

Sveriges och EU:s budget.  

Endast om det politiska 

systemet. 

G1b Redogör EU:s budget. Har även flera 

förslag och beslut på nationell och 

europeisk nivå. Mer detaljerat för 

Sverige.  

Både text och frågor med 

innehåll om argument för 

och emot en ståndpunkt.  

Lika för både EU och 

Sverige.  

L1b 

6.1.3 Politics 

Politicsinnehållet i läroböckerna är uppdelat i två olika typer av innehåll. Där ena typen handlar 

om hur politiker och partier samarbetar och förhandlar med varandra för att få igenom sin vilja. 

Den andra om hur medborgare, företag och organisationer försöker påverka politikerna och 

opinionen. Dessa innehållskategorier kommer att redovisas separat nedanför. 

6.1.3.1 Politiska samarbeten 

Hur samarbeten och förhandlingar sker inom politiken tas upp i alla läroböcker. Däremot 

handlar det främst om nationell nivå och inte särskilt mycket om EU. Överlag beskriver 

böckerna för kursen 1b fler arenor där samarbeten och förhandlingar sker och texterna är även 

mer ingående.  

Det som är gemensamt för alla läroböcker är att de tar upp hur regeringsbildandet går till. Alla 

utom L1a1, beskriver även olika typer av regeringsbildningar. Där beskriver böckerna 

skillnaderna mellan majoritets- och minoritetsregeringar samt att en koalitionsregering innebär 

att två eller flera partier samarbetar med varandra. Skillnaden mellan kurserna är att S1b och 

G1b är mer ingående än övriga böcker om att partierna i en koalitionsregering måste 

kompromissa med varandra för att skapa en gemensam politisk plattform som alla partier i 

regeringen kan acceptera. G1b skriver även att partierna försöker förhandla till sig tyngre 

statsrådsposter i regeringen.114 Alla böcker utom S1a1 och S1b skriver även om vilka partier 

som brukar samarbeta med varandra i sina avsnitt om de svenska riksdagspartierna. Där står det 

                                                           
114 Almgren et al. (2017), s. 135ff. 
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om att partierna i blocken har samma grundsyn i många frågor samt vilka partier som inte tillhör 

något av blocken.115  

Böckerna skrivna för 1b berör även samarbete och förhandlingar inom partierna, dock gör S1b 

det i lite mindre omfattning än de övriga två böckerna. Alla skriver om ”partipiskan” inom 

partier, att ledamöter oftast har ett tryck på sig att rösta likadant som partiet vid beslutsfattande. 

I G1b och L1b tar de även upp hur samarbeten och förhandlingar sker både inom de egna 

partigrupperna och i utskotten.116 Bland böckerna skrivna för den kortare kursen är L1a1 ensam 

om att lyfta fram diskussioner inom både partigrupperna och utskotten, S1a1 nämner endast att 

man ibland försöker komma fram till kompromisser i utskotten.117 

Läroböckerna skrivna för 1a1 saknar i princip politicsinnehåll för samarbeten och förhandlingar 

inom EU. Det enda som tas upp är att EU både är ett överstatligt och ett mellanstatligt 

samarbete, där det mellanstatliga samarbetet kräver att länderna tillsammans kommer överens. 

Däremot nämns det ingenting om på vilket sätt förhandlingar och samarbeten går till.118  

Alla böcker skrivna för 1b har även politicsinnehåll om EU, dock är även det inte särskilt 

omfattande. Den bok som har mest är S1b, innehållet om ”partipiska” berör exempelvis både 

Europaparlamentet och riksdagen. Boken skriver även om att partierna i Europaparlamentet 

samarbetar i partigrupper och att länder brukar försöka skapa samarbetsallianser i 

Ministerrådet.119 Både S1b och L1b tar även upp varför det många gånger är svårt att samarbeta 

inom EU, S1b skriver om att politikerna hela tiden måste ta hänsyn till sina väljare i hemlandet 

och att motstridiga åsikter mellan länderna gör det svårt att nå ett gemensamt beslut.120 L1b 

nämner den utrikes- och säkerhetspolitiken som ett särskilt svårt område att fatta gemensamma 

beslut inom EU på grund av att länderna fortfarande har självbestämmanderätt i dessa frågor. 

Ska EU ha en gemensam hållning krävs det i så fall att alla länder ställer sig bakom förslaget.121 

6.1.3.2 Påverkansförsök  

Böckerna skrivna för kursen 1a1 skriver mer uttryckligen om påverkansförslag, både från 

medborgare och organisationer, än de skrivna för 1b. För nationell nivå är det främst 

                                                           
115 För exempel se Eliasson & Nolervik (2011), s. 39f.  
116 West (2017), s. 171f.  
117 Berg & Rundholm (2013), s. 37 och Nilzon et al (2011), s. 142. 
118  För exempel se Eliasson & Nolervik (2011), s. 59f. 
119 Holmstedt & Hydén (2017), s. 69. 
120 Holmstedt & Hydén (2017), s. 72.  
121 West (2017), s. 227.  
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medborgarnas möjlighet till påverkan som lyfts fram medan i beskrivningarna av EU handlar 

innehållet till största del om hur lobbyister försöker påverka.  

När S1b skriver om medborgares möjlighet till att påverka är ”[…]det absolut vanligaste sättet 

att påverka är givetvis att gå till vallokalen på valdagen vart fjärde år.”122 Även alla andra 

läroböcker skriver om medborgares rätt till att rösta i riksdagsvalet och europaparlamentsvalet. 

G1b och L1b skriver dock endast om röstandet indirekt i texten om valsystemet på båda nivåer 

medan övriga böcker skriver det uttryckligen. På nationell nivå lyfter alla böcker skrivna för 

1a1 flera olika sätt medborgare kan påverka så som att gå med i ett parti, kontakta politiker, gå 

med i intresseorganisationer, demonstrera, skriva debattinlägg eller civil olydnad.123 I böckerna 

skrivna för kursen 1b är det endast S1b som har lika mycket innehåll om medborgares möjlighet 

att påverka politiker och partier i Sverige som de skrivna för 1a1.124 L1b nämner 

demonstrationer, namninsamling och insändare i en allmän beskrivning om demokrati, men 

ingenting om hur de skulle kunna leda till förändring. G1b saknar i princip den här typen av 

politicsinnehåll.  

Även lobbyister och de med makt över opinionen beskrivs som aktörer som kan påverka 

politiken på nationell nivå. Här är det ingen skillnad mellan böckerna för de olika kurserna, 

varje bok skriver åtminstone om antingen lobbyism eller makt över opinionen. 

Intresseorganisationer som nämns är bland annat fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer.125 Människor som beskrivs ha makt över opinionen är exempelvis 

journalister, forskare, politiker och bloggare.126 

Om EU saknar böckerna lika omfattande politicsinnehåll om påverkansförsök, medan ett flertal 

sätt lyfts fram för nationell nivå nämns endast ett fåtal för EU. Sätten eleverna kan påverka på 

lyfts heller inte fram lika tydligt som i samband med nationell nivå. Förutom att medborgare 

kan rösta i Europaparlamentsvalet nämns kontakt med Europaparlamentariker, demonstrera, 

lämna synpunkter på utkast till nya lagar och medborgarinitiativet.127 Medborgarinitiativet 

innebär att om medborgarna i EU lyckas samla in en miljon underskrifter måste EU-

                                                           
122 Holmstedt & Hydén (2017), s. 67.  
123 För exempel Nilzon et al (2011), s. 111f eller Berg & Rundholm (2013), s. 48f. 
124 Holmstedt & Hydén (2017), s. 67.  
125 Eliasson & Nolervik (2011), s. 40.  
126 Almgren et al. (2017) s. 144f.  
127 Holmstedt & Hydén (2017), s. 72f.  
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kommissionen ta upp frågan.128 Det är ingen större skillnad mellan böckerna för de olika 

kurserna, S1b tar upp flest sätt medan de övriga för 1b tar upp minst.  

Lobbyism inom EU nämns i alla läroböcker förutom L1a1 som endast skriver om det i samband 

med politik på nationell nivå.129 Även här nämns fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, 

intresseorganisationer och företag som aktörer som bedriver lobbyverksamhet.130 Makt över 

opinionen nämns däremot inte i samband med EU och några skillnader mellan böckerna från 

de olika kurserna saknas. 

6.1.3.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis innehåller böckerna för 1b mer innehåll om politiska samarbeten, både på 

nationell och europeisk nivå. Medan böckerna för 1a1 endast saknar viss information i 

jämförelse med 1b på nationell nivå, så som förhandlingar inom partigrupper, är skillnaderna 

större om EU. Bland annat nämns inte att partierna i Europaparlamentet samarbetar inom 

partigrupperna. Därför är politiska samarbeten tydligare framskrivet i avsnitten om Sveriges 

politiska system.  

Om påverkansförsök har 1a1 mer innehåll, med undantag för S1b. De största skillnaderna är att 

böckerna för 1a1 har mer innehåll om hur eleverna kan påverka medan G1b och L1b oftast 

skriver om påverkansförsök allmänt snarare än specificerat till ett enskilt politiskt system som 

övriga böcker. Generellt finns det mer politicsinnehåll om Sverige där valet är det mest centrala, 

lobbyism nämns däremot oftare i samband med EU. Enda undantaget är L1a1 som bara skriver 

om det i samband med nationell nivå.  

Tabell 6.3 Politics 

Bok Politiska samarbeten Påverkansförsök 

S1a1 Främst om samarbeten i Sverige. EU nämns 

endast översiktligt. Saknas visst innehåll i 

jämförelse med 1b.  

Relativt mycket om påverkansförsök på 

nationell nivå. Ett fåtal nämns även om EU. G1a1 

L1a1 

S1b Skriver om både Sverige och EU. Mer ingående 

beskrivningar för Sverige.  

Skriver mest av alla böcker. Fler sätt lyfts fram 

för nationell nivå, men även många 

påverkansförsök nämns för EU också.  

G1b Både nationell och europeisk nivå. Har mest 

innehåll för båda nivåerna, dock mer om Sverige. 

Minst innehåll om påverkansförsök. Nämner 

endast civil olydnad rent allmänt, makt över 

opinionen i Sverige samt lobbyism i samband 

med EU.  

L1b Skriver om flera sätt det går att påverka, men 

ingenting om vad det kan ha för effekter. 

Skriver allmänt, ej specifikt för de politiska 

systemen.  

                                                           
128 Eliasson & Nolervik (2011), s. 64.  
129 Berg & Rundholm (2011), s. 37. 
130 West (2017), s. 220.  
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6.2 Den demokratiska medborgaren 
På vilket sätt medborgare kan vara med och påverka lyfts fram tydligast i böckerna skrivna för 

1a1 och S1b. I de här böckerna finns det specifika avsnitt i böckerna som enbart handlar om hur 

medborgare kan påverka, i L1a1 sker det exempelvis under rubriken ”Går det att påverka 

politik”. Boken ägnar sedan två sidor åt att skriva om olika möjligheter.131  G1b och L1b saknar 

specifika avsnitt för hur medborgare kan påverka politiken men berörs i båda böckerna i 

samband med övrigt innehåll. Hur den demokratiska medborgaren beskrivs kommer att 

presenteras utifrån de tre demokratiidealen i ett varsitt avsnitt.  

6.2.1 Valdemokrati 

Det mesta av innehållet i läroböckerna, för båda kurserna, framställer den demokratiska 

medborgaren som en person som verkar i en valdemokrati genom att försöka påverka. Alla 

läroböcker lyfter fram vikten av att rösta i valen, som exempel skriver S1a1 följande: ”Den 

viktigaste möjligheten för din påverkan är att du röstar i de allmänna valen”132 Liknande 

beskrivningar finns i de andra böckerna, antingen allmänt eller i samband med beskrivningen 

av det politiska systemet på nationell eller europeisk nivå. Att rösta i val framställs således som 

det viktigaste sättet medborgare kan påverka.  

Däremot lyfts även andra sätt fram utöver att rösta. Som tidigare nämndes i politicsavsnittet om 

påverkansförsök finns det mer innehåll om påverkansförsök i böckerna skrivna för 1a1, än i 1b, 

med undantag för S1b. I de specifika avsnitten nämner S1b och de skrivna för 1a1 att det går 

att påverka politiker genom att vara med i intresseorganisationer, skriva insändare, blogga eller 

ta direktkontakt med dem.133  

L1b nämner vid beskrivningen av vad åskådar- och deltagardemokrati är att det går att påverka 

genom att försöka påverka opinionen genom att skriva blogginlägg, samla in namnunderskrifter 

eller delta i demonstrationer. Men saknar sådant innehåll i samband med innehållet om det 

nationella och europeiska politiska systemet.134 Även G1b har ett visst innehåll om hur det går 

att påverka, där den representativa demokratin lyfts fram som bättre än direkt demokrati. 

Anledningen som listas är att valda politiker kan fatta bättre beslut på grund av att de har större 

möjlighet att sätta sig in i frågorna. Medan böckerna för 1a1 nämner att det går att skapa opinion 

genom insändare och bloggar skriver G1b att det främst är personer med makt som får skriva 

                                                           
131 Berg & Rundholm (2013), s. 48f.  
132 Nilzon et al. (2011), s. 111.  
133 För exempel se Eliasson & Nolervik (2011), s. 40 eller Nilzon et al. (2011), s. 111ff. 
134 West (2017), s. 101f.  
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debattartiklar och vara med i TV så som politiker, forskare och kända bloggare. Boken skriver 

även om civil olydnad.135 

Den största skillnaden mellan böckerna skrivna för de olika kurserna är att två av de för 1b har 

uppgifter till texten som kräver att eleverna ska ta kontakt med politiker. S1b har bland annat 

en uppgift där eleverna ska ta reda på hur de kan komma i kontakt med riksdagsledamöterna 

från sin egen valkrets, men även uppgifter där de ska kontakta politiker för att få svar på om det 

är tillåtet att rösta olika inom partiet vid votering.136 G1b har flera uppgifter där eleven 

uppmuntras att kontakta en riksdagsledamot137 Böckerna skrivna för 1a1 nämner också 

möjligheten att kontakta politiker och vissa beskriver var det är möjligt att få tag på deras 

kontaktuppgifter, däremot saknar de elevuppgifter som uppmuntrar till att kontakta dem. S1a1 

har dock en likande uppgift men om insändare, där eleverna uppmuntras till att skriva om 

främlingsfientlighet.138 

6.2.2 Deltagardemokrati   

Beskrivningar om direkt deltagande i beslutsfattande har ingen framträdande roll i någon av de 

undersökta läroböckerna. Det som är gemensamt för alla läroböcker är att de antingen skriver 

om att medborgare kan gå med i ett politiskt parti för att få större inflytande eller om att fri 

partibildning är ett av de grundläggande kraven i en demokrati. Två av böckerna, L1a1 och L1b, 

ställer även fråga till eleven om de skulle kunna tänka sig att arbeta som politiker.139 

Den bok som minst uppmuntrar till direkt deltagande i beslutsfattande är G1b. Det enda som 

nämns är att fri partibildning är ett av grundkraven i en demokrati. Utöver det beskrivs indirekt 

demokrati som bättre än direkt demokrati på grund av det låga valdeltagandet i Schweiz och att 

valda ledamöter har bättre möjligheter att sätta sig in i de politiska frågorna och därför fatta 

bättre beslut.140  

Tre av böckerna, S1a1, S1b och L1b, ger även läsarna en bredare syn på demokrati än någonting 

som bara finns inom det politiska systemet. S1b skriver att eleverna kan engagera sig för att 

påverka saker i skolan så som undervisningen och skolmaten, samt att de där har rätt till 

                                                           
135 Almgren et al. (2017), s. 100 – 145. 
136 Holmstedt & Hydén (2017), s. 22 – 68.  
137 Almgren et al. (2017), s. 151.  
138 Nilzon et al. (2011), s. 107. 
139 West (2017), s. 175 och Berg och Rundholm (2013), s. 33.  
140 Almgren et al. (2017), s. 97 – 100.  
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inflytande där.141 L1b och S1a1 nämner även engagemang utanför skolan, i bland annat 

fackföreningar, idrottsföreningens årsmöte, Villaägarna och Hyresgästföreningen.142  

Skillnaderna mellan böckerna för de olika kurserna är små, L1b och S1b lyfter fram det direkta 

deltagandet mest samtidigt som G1b gör det minst. Det är heller ingen bok som vid ett flertal 

tillfällen lyfter fram det direkta deltagandet i beslut som ett alternativ för eleverna.  

6.2.3 Deliberativ demokrati  

Alla läroböcker skriver antingen att åsikts- och yttrandefrihet är en del av de mänskliga 

rättigheterna eller att det är ett krav för att ett land ska anses vara demokratiskt. Vidare skriver 

de om vad det innebär, och det finns ingen skillnad mellan böckerna vad det gäller omfattning. 

Alla läroböcker skriver även om Sveriges grundlagar, förutom L1a1 som endast nämner namnet 

på dem.143 L1b och G1b skriver mest om grundlagarna och tar även upp vilka de grundläggande 

fri- och rättigheterna är i regeringsformen, så som opinionsfriheterna i regeringsformen. Övriga 

böcker nämner endast att det finns fri- och rättigheter inskrivna.144  

Medan allt som tidigare nämnts i avsnittet handlar om medborgares rättigheter till åsikts- och 

yttrandefrihet lyfter särskilt L1b fram vikten av samtal genom att skriva att: ”Vårt perspektiv är 

begränsat och vi är också beroende av andras upplevelser, tolkningar, och synsätt om vi vill 

förstå samhället runt omkring oss.”145 Även S1b gör det till viss del genom att skriva att 

människor alltid, både på arbetsplatsen och i familjen, ska försöka övertyga varandra med goda 

argument för att få sin vilja igenom.146 

Däremot får eleverna även träna på politiska samtal genom de frågor som finns till böckernas 

texter. Uppgifterna går att dela in i två olika kategorier: diskussion med klasskamrater eller 

uppgifter där eleven själv ska resonera kring argument för och emot en ståndpunkt i en sakfråga. 

Alla läroböcker utom G1b innehåller uppgifter där elever i klassen ska diskutera med varandra, 

exempelvis har S1a1 en uppgift där eleverna tillsammans ska diskutera argument för och emot 

folkomröstningar med andra i klassen.147  

Den andra typen av uppgift finns i alla läroböcker. Dock har G1b en speciell variant av uppgifter 

i boken som kallas för ”case” där läsaren får läsa om ett fall och där personer eller organisationer 

                                                           
141 Holmstedt & Hydén (2017), s. 11 – 25.  
142 West (2017), s. 101f och Nilzon et al. (2011), s. 91. 
143 Berg & Rundholm (2013), s. 35.  
144 Almgren et al (2017), s. 124ff och West (2017), s. 150 – 154.  
145 West (2017), s. 11.  
146 Holmstedt & Hydén (2017), s. 11. 
147 Nilzon et al. (2011), s. 94.  
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har uttryckt olika åsikter. Även G1a1 har liknande fall, dessa saknar dock lika ingående 

beskrivningar av olika argument. Ett exempel från G1b är en diskussion om könssegregerad 

undervisning vid Alazharskolan i Stockholm år 2016 där eleven får läsa vad fyra olika personer 

anser om det, bland annat utbildningsministern och en representant för Muslimska feminister. 

Till varje fall finns det sedan frågor som eleven ska svara på så som vilka argument som talar 

för och vilka emot.148 

6.2.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis finns det inslag från alla tre demokratiideal i läroböckerna. Däremot 

betonar alla läroböcker särskilt vikten av att rösta i valen, främst på nationell nivå. Den största 

skillnaden mellan kurserna är att böckerna för 1a1 inklusive S1b på ett tydligt sätt lyfter fram 

vilka sätt medborgare kan vara med och påverka så som demonstrera, kontakta politiker eller 

gå med i ett parti, medan G1b och L1b endast nämner sätt att påverka i allmänna ordalag.  

Förutom att endast nämna hur elever kan påverka eller få inflytande finns det även uppgifter i 

alla läroböcker som tränar eleverna i demokratiskt deltagande, antingen för att försöka påverka 

politiker eller för att träna på att föra politiska samtal. Här är innehållet i läroböckerna istället 

lite mer omfattande i böckerna skrivna för kursen 1b. Två av böckerna skrivna för 1b har 

uppgifter där eleverna ska ta kontakt med riksdagsledamöter och en för 1a1 där eleverna ska 

skriva en insändare. Kontakt med riksdagsledamöter och skrivandet av insändare faller båda 

inom deltagandeformen påverkansförsök. Det deliberativa demokratiidealet är nästan 

uteslutande inkluderat i läroböckerna i form av elevuppgifter. Antingen ska eleverna föra 

politiska samtal enbart med sig själv eller också med andra. Skillnaden mellan läroböckerna är 

att G1b i större utsträckning har tillhörande argument som eleven kan läsa medan de flesta för 

1a1 förväntar sig att eleven själv ska komma fram till ett svar utan stöd. 

Tabell 6.4 Den demokratiska medborgaren 

Bok Valdemokrati Deltagar- 

demokrati  

Deliberativ demokrati 

S1a1 Eget avsnitt om hur medborgare 

kan påverka. Val lyfts fram som 

det viktigaste.  Även 

opinionsbildning, kontakt med 

politiker och medlemskap i 

intresseorganisationer nämns.  

 

S1a1 har en uppgift där eleverna 

ska skriva en insändare.  

Påverka genom 

partimedlemskap eller 

inom organisationer. 

Yttrandefrihet är ett krav i en 

demokrati. Uppgifter där eleverna ska 

diskutera själva och med andra.  

L1a1 Fri partibildning, gå med 

i parti samt ställer fråga 

till eleven om att bli 

politiker.  

Nämner endast grundlagarna vid 

namn.  

Yttrandefrihet som en mänsklig 

rättighet. Uppgifter där elever ska 

diskutera själva och med andra. G1a1 Kan påverka genom att 

gå med i parti.  
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S1b Samma som böckerna för 1a1. 

Har även uppgifter där eleverna 

ska kontakta politiker.  

Partimedlemskap och 

engagera sig i att 

förändra skolmiljön 

Yttrandefrihet ett krav i en demokrati 

samt uppgifter där eleverna ska 

diskutera själva och med andra. Ska 

alltid försöka övertyga andra med 

argument.  

L1b Saknar specifika avsnitt om hur 

medborgare kan påverka. 

Utöver val nämns blogginlägg, 

namnunderskrift och deltagande 

i demonstration. 

Fri partibildning, gå med 

i parti och ställer fråga 

till eleven om att bli 

politiker. Nämner även 

engagemang inom 

organisationer.  

Samtal viktigt för att få höra andra 

synsätt. Uppgifter där eleverna ska 

diskutera med sig själva och andra.  

Skriver ingående om grundlagarna 

och opinionsfriheterna i 

regeringsformen. Även att 

yttrandefrihet är ett krav i en 

demokrati.  

G1b Representativ demokrati 

beskrivs som bäst. Civil olydnad 

nämns samt att det är personer 

med makt som påverkar 

opinionen. Har uppgifter där 

eleverna ska kontakta politiker. 

Fri partibildning nämns 

som ett grundkrav.  

Uppgifter där eleverna ska 

argumentera för och emot.  

 

6.3 Skillnader mellan läroböckerna 
Böckerna som undersöks kan till största del delas upp i två kategorier där S1b är mer lik 

böckerna skrivna för kursen 1a1 än 1b. Avsnitten om demokrati och politiska system på 

nationell och europeisk nivå omfattar strax över 100 sidor i L1b och cirka 70 sidor i G1b.  S1b 

har inte lika många, cirka 55 sidor, men elevuppgifterna är integrerade med den övriga texten 

vilket gör att det totala sidantalet minskar ytterligare. I böckerna skrivna för 1a1 är det ingen 

större skillnad i sidantal, alla ägnar mellan 40 – 45 sidor åt demokrati och politiska system på 

nationell och europeisk nivå. Skillnaderna i sidantal kan inte förklaras med att böckerna för 1b 

även ska skriva om ideologier på grund av att det endast är L1b som skriver mycket mer om 

dem (se tabell 6.1).  

Däremot märks det högre sidantalet av innehållsmässigt och skillnaderna har till största del 

redan redogjorts i avsnitt 6.1 De övergripande skillnaderna är att G1b och L1b förklarar de 

politiska systemen både mer ingående och med en större bredd. Där statsförvaltning, ideologier 

och EU:s institutioner beskrivs mer ingående. Den ökade bredden syns genom att fler saker 

berörs så som negativ parlamentism, elimineringsmetoden och utjämningsmandat.149 

Även användandet av beskrivande illustrationer och punktlistor skiljer sig till viss del mellan 

böckerna för S1a1 och S1b mot i G1b och L1b. Punktlistor används bland annat för att kortfattat 

beskriva institutioners uppgifter, speciellt i avsnitten om EU i böckerna skrivna för den kortare 

kursen. Även G1b och L1b använder sig av punktlistor men fungerar som sammanfattning 

snarare än den huvudsakliga texten. Även beskrivande illustrationer skiljer sig på liknande sätt. 

I L1a1 används det exempelvis för att förklara ärendegången i riksdagen för förslag och G1a1 

                                                           
149 West (2017), s. 86 – 237 och Almgren et al. (2017), s. 96 – 186. 
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har det för att tydliggöra riksdagens uppgifter samt skillnader mellan grundlagar och vanliga 

lagar.150 Även G1b och L1b använder sig av beskrivande illustrationer men i högre utsträckning 

för abstrakta saker som hur utjämningsmandat fungerar.151  

Det mer omfattande innehållet samt en lägre användning av punktlistor och beskrivande 

illustrationer utgör de största språkliga skillnaderna. En annan skillnad är att elevuppgifterna i 

S1b, S1a1 och L1a1 finns i direkt anslutning till det avsnitt de handlar om istället för i slutet av 

kapitlet som övriga böcker. Det innebär att eleverna endast behöver läsa ett fåtal sidor, en till 

fem, för att svara på frågor medan eleverna behöver läsa ett helt kapitel i de sistnämnda.  

Böckerna för 1a1 samt S1b riktar sig även i högre utsträckning till läsaren än de andra två 

skrivna för 1b. I de förstnämnda böckerna finns avsnitt som uttryckligen skriver om hur 

eleverna kan påverka politiken medan de sistnämnda istället skriver om påverkan i allmänhet.152 

Däremot återknyter böckerna, oberoende av kurs, lika mycket till vardagen. S1b skriver 

exempelvis om att riskdagen påverkar eleverna bland annat genom att besluta storleken på 

studiebidraget medan L1a1 skriver om de fyra friheterna gör det möjligt att studera eller bo i 

andra EU-länder.153 

Det finns vissa skillnader i vilka frågetyper läroböckerna har. Alla läroböcker har tillhörande 

faktafrågor till texten men den största skillnaden finns vid analys- och diskussionsfrågor. Där 

G1b och L1b har mer krävande uppgifter än övriga böcker. Som exempel har L1b en uppgift 

där eleverna ska analysera möjliga konsekvenser av ett aktuellt regeringsförslag och G1b en 

där eleven ska läsa slutbetänkandet i demokratiutredningen från 2014.154 Även S1b och S1a1 

har fördjupningsuppgifter där eleverna själva måste undersöka, dock inte lika många eller svåra. 

S1b har många fördjupningsuppgifter men de flesta av dem handlar främst om grundläggande 

kunskaper så som att undersöka vägen från förslag till lag i riksdagen. Innehåll som i de andra 

böckerna redan finns i texten155 S1a1 har främst uppgifter om att läsa nyhetsartiklar eller följa 

medierapporteringen, en uppgift går exempelvis ut på att granska rapporteringen om regeringen 

inom ett visst område och sammanställa argumenten som framförs.156 Resterande böcker saknar 

                                                           
150 Berg & Rundholm (2013), s.36 - 75 och Eliasson & Nolervik (2011), s. 46 – 52.  
151 Almgren et al. (2017), s. 133.  
152 För exempel se Eliasson & Nolervik (2011), s. 40.  
153 Holmstedt & Hydén (2017), s. 51 och Berg & Rundholm (2013), s. 71. 
154 Almgren et al. (2017), s. 145 och West (2017), s. 185. 
155 Holmstedt & Hydén (2017), s. 66.  
156 Nilzon et al. (2011), s. 148. 
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fördjupningsuppgifter, istället ska eleverna diskutera för- och nackdelar med exempelvis 

monarkin, en uppgiftstyp alla läroböcker har.  

Den viktigaste skillnaden mellan läroböckerna kan sammanfattas med att G1b och L1b överlag 

ställer högre krav på läsaren. För det första genom textmängd, där de politiska systemen 

beskrivs både mer ingående samt i längre textavsnitt. För det andra genom att ha uppgifter som 

ställer högre krav på att eleverna själva ska undersöka och analysera.  

7. Diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån uppsatsens tre frågeställningar för att söka svar 

på vilka förutsättningar läroböcker i samhällskunskap ger elever att bli aktiva medborgare. 

Löpande genom diskussionen kommer även resultatet att kopplas tillbaka till den inledande 

forskningsöversikten i uppsatsen. 

Resultatet visar att framställningen av politiska systemen på nationell nivå och europeisk nivå 

skiljer sig åt inom alla tre politikdimensioner. Den övergripande skillnaden mellan nivåerna är 

att det svenska politiska systemet beskrivs mer ingående än EU i alla läroböcker. Men det finns 

även skillnader i vilken typ av innehåll som prioriteras, vilket även Peter Wall visade i sin studie 

av högskolelärares undervisning om politiska system.  

Den största delen av innehåll i alla läroböcker utgörs av polityinnehåll. I avsnitten om Sveriges 

politiska system fokuserar läroböckerna främst på de politiska institutionerna och valsystemet. 

För EU är det istället det historiska perspektivet mest centralt. Men även en översiktlig 

beskrivning av institutionerna ges, dock inte lika ingående som i avsnitten om de svenska. En 

möjlig förklaring till att det historiska perspektivet inte har en framträdande plats i innehållet 

om Sveriges politiska system är att det historiska perspektivet på demokratiseringen finns med 

i det centrala innehållet i ämnet historia.  

Policyinnehållet i läroböckerna är inte alls lika omfattande. Riksdagspartiernas partiprogram 

beskrivs endast ingående i L1a1. Resterande böcker har bara allmänna beskrivningar eller 

uppgifter där eleverna själva måste undersöka vad partierna har för åsikter. Däremot saknar alla 

läroböcker vilken politik de svenska partierna vill driva i Europaparlamentet, endast två böcker 

berör frågor om deras inställning till EU eller EMU. Policyinnehållet om politiska ståndpunkter 

finns dock med i alla läroböcker, främst i form av frågor till eleverna och är lika förekommande 

i avsnitten om EU och Sverige.  
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Politicsinnehållet i läroböckerna om Sveriges politiska system handlar om hur 

regeringsbildande går till, vilka partier som brukar samarbeta med varandra. De för den längre 

kursen beskriver även samarbete och förhandlingar inom partierna. I böckerna för den kortare 

kursen beskrivs EU som ett samarbete mellan länder, hur partier samarbetar nämns inte. 

Böckerna för den längre kursen berör till viss del samarbeten mellan partier inom EU. Dock 

finns det även här en tonvikt på att beskriva samarbetet och svårigheten att komma överens 

länder emellan. Att läroböckerna i beskrivningen av samarbete inom EU lägger tonvikt på 

länder istället för partier inom EU stämmer överens med Avril Keatings undersökning av 

Irlands kursplan för samhällskunskap. Där han menar att Irlands medlemskap betonas över hur 

medborgare kan påverka och utöva inflytande.  

Även i avsnitten om påverkansförsök är läroböckerna mer ingående om Sverige. Här lyfts 

framför allt valdeltagandet fram, men även andra sätt som att kontakta politiker och 

demonstrera. Flera sätt att påverka nämns även i samband med EU, men är inte lika omfattande 

som för nationell nivå. Det enda som har lika framträdande plats är innehållet om lobbyism.  

På det stora hela bekräftar mitt resultat Peter Walls undersökning av högstadielärares 

undervisningen om politiska system. Innehållet om Sveriges politiska system uppvisar både en 

större bredd och djup. Den enda stora skillnaden i mitt resultat i jämförelse med Walls är att 

policyinnehållet inte har en särskilt framträdande plats i innehållet om Sveriges politiska 

system. Endast en bok redogör riksdagspartiernas partiprogram medan övriga kräver att 

eleverna själva tar reda på deras åsikter. En möjlig förklaring är att läroboksförfattarna anser att 

partiprogrammen snabbt blir inaktuella och därför har valt bort det som innehåll.  

Utöver skillnader i innehåll mellan de olika politiska systemen finns det även innehållsliga 

skillnader mellan böckerna. Mitt resultat visar att två av böckerna skrivna för de 

högskoleförberedande programmen, G1b och L1b, överlag har mest djupgående och bredast 

innehåll för alla tre politikdimensioner, både i avsnitten om Sveriges och EU:s politiska system. 

Eftersom två av böckerna skrivna för kursen 1b har mest omfattande innehåll ger det stöd åt 

Tiina Ekmans slutsats om att skillnaderna i demokratikunskaper mellan högskoleförberedande 

programmen och yrkesförberedande programmen förstärks under gymnasiets.  

Inom politiche Bildung menar man att elevernas färdigheter att analysera och bedöma politik 

är viktigt för att stärka för att skapa förutsättningar för ett deltagande i samhällslivet. Även Peter 

Esaiasson och Mikael Perssons studie av studenter i statsvetenskap ger stöd för att det har en 
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positiv inverkan.  Således ger dessa två böcker eleverna bättre förutsättningar till att utveckla 

sin kognitiva kompetens och i förläggningen förbereda dem för att delta politiskt. 

Att G1b och L1b överlag har mest djupgående innehåll kan förklaras med att de även har flest 

sidor som handlar om demokrati och politiska system. Andra övergripande skillnader mellan 

böckerna är att punktlistor och beskrivande illustrationer i högre utsträckning används för att 

förklara institutioners viktigaste uppgifter i böckerna skrivna för 1a1 samt i S1b.  Detta stämmer 

överens med Agneta Bronäs slutsatser om att böcker skrivna för yrkesförberedande 

programmen oftare innehåller ett enklare språk, i det här fallet i form av kortare textstycken. 

Däremot visade hennes resultat att böckerna för yrkesförberedande programmen i högre grad 

var kopplad till elevens vardag. Mitt resultat visar istället att det är lika vanligt i alla läroböcker, 

oberoende vilken kurs de är skrivna för. Dock riktar sig böckerna för 1a1 samt S1b i högre 

utsträckning till läsaren genom att skriva om hur de kan påverka i specifika avsnitt. Vilket gör 

att dessa böcker inte upplevs vara lika formella.  

Resultatet visar även att det finns vissa övergripande skillnader i frågetyper där G1b och L1b 

har mer krävande uppgifter där eleverna måste läsa statliga utredningar och regeringsförslag. 

Några större skillnader bland övriga frågor, till exempel svara på faktafrågor gällande bokens 

innehåll, finns inte. Att det finns mer krävande uppgifter stämmer till viss del överens med 

Christina Odenstats undersökning om prov i Samhällskunskap där hon fann att elever på 

yrkesförberedande programmen fick svara på fler faktafrågor samt att frågorna anpassades efter 

elevgrupp.  

Läroböckerna saknar en enhetlig framställning av den demokratiska medborgaren. I böckernas 

text handlar de flesta av beskrivningarna om olika sätt medborgare kan påverka politiker. 

Medborgaren beskrivs här som en som verkar inom idealet för en valdemokrati. Det främsta 

sättet som lyfts fram är att rösta i val, men även andra sätt som nämns är exempelvis att 

demonstrera, kontakta politiker eller skriva insändare. Böckerna för 1a1 lyfter tydligare vilka 

sätt eleverna kan påverka politiken. Däremot har två av böckerna för 1b uppgifter där eleverna 

ska ta kontakt med politiker, och en av böckerna för 1a1 där eleverna ska skriva en insändare. 

Genom att ha med uppgifter får eleverna inte endast information om hur de kan påverka utan 

de får träna på det i praktiken. Uppgifterna indikerar att läroboksförfattarna anser att eleverna 

är redo för att delta politiskt.  

Det direkta deltagande har ingen framträdande plats i någon lärobok. Böckerna skriver om att 

eleverna kan bli medlem i partier för att få inflytande. Deltagande i politiska samtal får desto 
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större utrymme, främst i form av uppgifter och till viss del genom att betona vikten av 

åsiktsfrihet. I uppgifterna ska eleverna föra politiska samtal, antingen med sig själv eller andra. 

Sammantaget framställs den demokratiska medborgaren som en medborgare som antingen 

verkar i en valdemokrati eller i en deliberativ demokrati.  Medan tonvikten i texten ligger på 

deltagande i form av påverkansförsök finns det samtidigt många uppgifter där eleverna får träna 

på att lyfta fram både för- och nackdelar inom olika frågor som exempelvis ett svenskt 

medlemskap i EMU-samarbetet. 

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att alla läroböcker förbereder eleverna bättre för 

att delta inom det svenska politiska systemet än det europeiska. Böckerna skrivna för den längre 

samhällskunskapskursen har dock överlag både ett mer omfattande innehåll, vad det gäller 

antalet sidor samt i hur ingående innehållet är om de politiska systemen. Med undantag för S1b 

som mer påminner om läroböckerna för 1a1. Eleverna ges därför bättre förutsättningar att 

utveckla de förmågor som krävs för att kunna delta politiskt i de skrivna för 1b. En entydig 

framställning av den demokratiska medborgaren saknas. Eleverna informeras främst om att de 

kan utöva sitt inflytande genom att påverkansförsök som att rösta eller kontakta politiker. 

Däremot tränas de även i att föra politiska samtal med sig själv eller andra i böckernas uppgifter.   
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8. Sammanfattning 
I denna uppsats har läroböcker skrivna för gymnasiets analyserats för att undersöka vilka 

förutsättningar elever ges till att bli aktiva medborgare både på nationell och EU-nivå i ämnet 

samhällskunskap. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ textanalys av 

läroböcker skrivna för antingen de yrkesförberedande- eller de högskoleförberedande 

programmen. Det som har jämförts är hur politiska system på nationell och europeisk nivå 

framställs i läroböckerna, hur den demokratiska medborgaren framställs, samt om det finns 

någon skillnad mellan böckerna skrivna för de olika programmen.  

För att analysera läroböckerna har ett teoretiskt ramverk bestående av två delar använts. Där 

första delen av ramverket bestod av tre politikdimensioner som har använts för att analysera 

vilka politiska kunskaper om politiska system läroböckerna innehåller. Den andra delen av 

ramverket bestod av tre demokratiideal som har använts för att analysera hur den demokratiska 

medborgaren framställs. Det teoretiska ramverket har även använts för att analysera skillnader 

mellan läroböckerna tillsammans en komparativ metod, där forskningsläget var ett stöd för att 

identifiera vad som skulle granskas. 

Resultatet från undersökningen visade att innehållet politiska system på nationell och europeisk 

nivå skilde sig åt, både i hur ingående systemen beskrevs samt i vad som behandlades. Där det 

svenska politiska systemet beskrevs mer ingående inom alla tre politikdimensioner. Något som 

även har visat sig i Peter Walls studie av högstadielärares undervisning om politiska system. 

Framställningen av den demokratiska medborgaren var inte entydig. Medan böckerna främst 

beskrev deltagande i form av påverkansförsök fanns det även uppgifter där eleverna fick träna 

på att föra politiska samtal. 

Undersökningen visade även att böckerna skrivna för den längre kursen överlag både hade en 

större bredd och ett mer ingående innehåll om de politiska systemen. Böckerna för 

yrkesförberedande programmen hade oftare kortare textmängd och använde sig istället av 

sammanfattande punktlistor. Även vissa skillnader fanns i typen av frågor, där läroböckerna för 

den längre kursen hade fördjupningsfrågor som krävde att eleven läste utredningar eller 

politiska förslag. Att yrkesprogrammen både hade enklare uppgifter samt var skrivna för att 

vara mer lättlästa bekräftas av Christina Odenstads och Agneta Bronäs tidigare undersökningar 

av prov respektive läroböcker i samhällskunskap.  
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