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Sammanfattning 

Skolan har ett demokratiuppdrag såväl som ett kunskapsuppdrag som ligger till grund för 

denna studies inriktning. Det politiska deltagandet har minskat bland ungdomar under 1990-

talet och i en undersökning från Skolverket visade det sig att elever från praktiska och 

teoretiska program hade stora skillnader i kunskaper om demokrati. Vår studie syftade till att 

undersöka hur demokrati framställs och problematiseras i fyra samhällskunskapsläroböckers 

demokratiavsnitt där två används på praktiska program, Bok-och-webb (2004), Aspekt 

(2005), samt två som används på teoretiska program, Reflex (2004) och Zigma (2000).  

 

Läroböckerna i denna studie är exempel på brukstexter som har både en teoretisk och en 

praktisk funktion. Eleverna möter en textbaserad verklighet och skall utifrån den teoretiska 

kunskapen kunna fungera och agera praktiskt, i skolan och samhället. Till undersökningen 

valde vi att tillämpa en kunskapskritisk analys för att utröna vilken kunskap om demokrati 

läroböckerna förmedlar för att sedan relatera detta till skolans kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Den kunskapskritiska analysen bygger på tre kunskapsområden som anses 

väsentliga för medborgarkunskaper: demokratins grundläggande innebörd, demokratiska 

rättigheter och friheter samt demokratins problem. Utifrån den kunskapskritiska analysen 

jämförde vi läroböckerna i en komparativ analys. 

 

I den komparativa analysen framkom det inga större skillnader mellan läroböckerna i 

förhållande till programinriktning då de framställer demokrati ur olika perspektiv. Den stora 

skillnaden är att läroböckerna som används på teoretiska program ställer högre krav på 

förkunskaper än läroböckerna som används på praktiska program. Samtliga läroböcker 

uppfyller den teoretiska delen av demokratiuppdraget samt kunskapsuppdraget, eleverna 

möter demokrati som teori men vi ställer oss frågande till om de får tillräckliga kunskaper för 

att aktivt delta i demokratin.   
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1. Inledning 

Skolan skall vila på demokratins grund, enligt läroplan för de frivilliga skolformerna samt 

skollagen. Dock är demokrati inget enkelt begrepp, vilket vi belyser nedan, även om de flesta 

i dagens samhälle inte skulle säga att de är emot demokrati. Demokrati kräver ett engagemang 

från sina medborgare och skolan har kommit att spela en stor och avgörande roll i detta 

genom det demokratiuppdrag som åligger verksamheten. Skolverket har publicerat ett flertal 

rapporter kring ungdomars deltagande i demokratin. Bland andra ”Ung i demokratin, 

Gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- och samhällsfrågor” (2003). Eleverna 

fick i denna undersökning göra ett kunskapsprov innehållande faktafrågor samt frågor som 

krävde att eleverna tolkade och tog ställning till olika områden inom demokrati. Syftet var att 

utifrån dessa områden, som anses väsentliga för medborgarkunskaper, urskilja i vilken 

utsträckning elever på gymnasiet har kunskaper om demokrati. Undersökningen visade tydligt 

att det fanns skillnader i kunskap om demokrati mellan elever som läser teoretiskt program 

och praktiskt program, där de senare hade hälften så många rätt på kunskapsprovet. I 

rapporten framhålls att det politiska deltagandet under 1990-talet har sjunkit vilket innebär att 

ungdomar inte deltar i lika hög grad i folkrörelser och föreningsliv som tidigare. I och med det 

förändrade deltagandet har skolan fått ett allt större ansvar i formandet av normer och 

värderingar (Skolverket 2003, s. 30f). Många av eleverna går direkt ut i arbetslivet efter 

gymnasiet och skall enligt Lpf 94, kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Utifrån rapportens 

resultat väcktes frågor kring medborgarkunskaper som vi vill undersöka vidare.  

 

Skolverkets rapport (2003) betonar samhällskunskapsämnets roll i demokratiundervisning då 

ämnet historisk sett uppkom för att ge kunskaper om samhället. Då vi utbildar oss till 

samhällskunskapslärare mot gymnasiet har vi ett intresse i att undersöka hur demokrati 

framställs i läroböcker, dvs. vilken bild får eleverna av demokrati, och ger den kunskapen 

förutsättningar för eleverna att verka i en demokrati. Än idag har läroboken en central plats i 

kunskapsbildandet (Säljö 2005, s. 221) vilket skapat ett intresse från vår sida att vidare 

granska den kunskap om demokrati som läroböckerna förmedlar. Genom denna studie vill vi 

undersöka i vilken mån läroböckerna, fristående från undervisningssituationen, ger kunskaper 

om demokrati. Vi är medvetna om att pedagogen i undervisningen kan ge en nyanserad bild 

av demokrati som inte nödvändigtvis återfinns i läroböckerna. 
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Vi kommer att fokusera på fyra läroböcker varav två används inom praktiska program. Dessa 

är Aspekt (2005) samt Bok-och-webb (2004). De andra två läroböckerna används på 

teoretiska program och är Reflex (2004) samt Zigma (2000). Eleverna på praktiska program 

möter en A-kursbok i samhällskunskap medan elever som går teoretiskt inriktade program 

läser kombinerad A- B- och C- kursbok. I de kombinerade kursöverskridande läroböckerna 

särskiljs inte vilka avsnitt som hör till respektive kursnivå till skillnad från A-kurs 

läroböckerna som är skrivna för den specifika kursen.  

 

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur demokrati framställs och problematiseras i fyra 

samhällskunskapsläroböcker varav två används på de praktiska programmen och två på de 

teoretiska programmen på gymnasial utbildning i Örebro. I vår studie har vi intresserat oss för 

tre huvudområden inom demokrati: demokratins grundläggande innebörd, demokratiska 

rättigheter och friheter samt demokratins problem, som vi i enlighet med Skolverket ser som 

viktiga medborgarkunskaper. Syftet är vidare att relatera undersökningens resultat till skolans 

kunskaps- och demokratiuppdrag.  

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Vårt intresse, som blivande samhällskunskapslärare, ligger nära skolans övergripande 

uppdrag; demokratiuppdraget. I och med ungdomars sjunkande deltagandet inom politiken 

samt skillnaden vad gäller kunskap om demokrati mellan elever som läser teoretiska program 

och praktiska program har skolans demokratifostrande roll fått en allt större betydelse. Då 

läroböckerna än idag har en central roll i undervisningen ser vi ett behov av att undersöka hur 

demokrati framställs och problematiseras i läroböckerna. 

 

1.2.1 Problemområde 

• På vilket sätt kan samhällskunskapsämnet uppfylla en del av skolans 

demokratiuppdrag och bidra till att eleverna blir aktiva samhällsmedborgare? 

 

Problemområdet är av den omfattningen att det i denna studie inte finns utrymme att 

undersöka alla delar i verksamheten såsom undervisning kring demokrati. Vi har avgränsat 

oss till samhällskunskapsläroböckernas demokratiavsnitt och kommer i denna studie fokusera 

på följande frågeställningar: 
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1.2.2 Frågeställningar 

• Hur framställs och problematiseras demokrati i de undersökta läroböckerna?  

 

- Hur framställs demokratins innebörd? 

- Hur framställs demokratiska rättigheter och friheter? 

- Hur framställs demokratins problem? 

- Vilka kunskapsformer kan läroböckernas innehåll sägas representera? 

- Finns det några likheter och olikheter kring framställningen och problematiseringen av 

demokrati mellan läroböckerna? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Demokrati och kunskap 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna inleds med ”Det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund”. Ett demokratiskt samhälle kräver demokratiska medborgare vilket 

återfinns i samhällskunskapsämnets syfte ”att ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta 

i samhällslivet” (Kursplan i ämnet samhällskunskap 2000). Fredrik Modigh och Gunilla 

Zackari skriver i ”Värdegrundsboken” om demokrati i teori och praktik. Författarna lyfter 

fram demokrati som en överideologi och menar att det är viktigt att fundera kring vad 

demokrati betyder. Utifrån denna överideologi skall sedan skolans övriga värden tolkas och 

förstås. För att få kunskap om demokratins innehåll måste eleverna skapa en förståelse för 

dess form, dvs. hur beslut fattas och vilka rättigheter medborgaren har i ett demokratiskt 

samhälle för att kunna vara med och påverka dess innehåll (Modigh, Zackari 2002, s. 39f). 

 

2.1.1 Skolans demokratiuppdrag 

Skollagen (SFS 1985:1100) i likhet med läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

inleder med de värden vårt samhällsliv vilar på och som skall gestaltas och förmedlas i 

skolan. Skolverket urskiljer tre delar i skolans demokratiuppdrag: 

1. Att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund. 

2. Skolan skall verka i demokratiska arbetsformer. Såväl lärare som elever ska ha ett 

reellt inflytande och delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. 

3. Skolan skall fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket, ”Demokrati och Värdegrund” 2006). 

I vår studie innefattas den första och sista delen av demokratiuppdraget som skolverket 

presenterat. Att skolan skall verka i demokratiska former ger eleverna möjlighet att praktisera 

och öva sig demokratiskt, dock kan vi i denna studie inte uttala oss om detta då vi inte ämnar 

observera det praktiska arbetet i verksamheten. Statsvetenskaplig forskning har visat att för att 

få mer aktiva demokratiska medborgare krävs kunskaper om demokrati likaväl som i 

demokrati. Om ungdomar inte förstår demokratin med dess institutioner och grundläggande 

idéer försvårar det deras deltagande i demokratin (Skolverket 2003 s. 66). Forskning visar att 

människans värden och normer som etableras under de tidiga åren inte ändras märkbart senare 

i livet. Då det politiska deltagandet sjunkit har skolan fått ett allt större ansvar i formandet av 

normer och värderingar (Skolverket 2003 s. 30f). Utbildningens roll för ett demokratiskt 
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styrelsesätt är även central i utbildningsfilosofen John Deweys demokratisyn där han ser 

utbildade medborgare som en förutsättning för att kunna välja dess representanter och ledare. 

Ett demokratiskt samhälle måste ha en utbildning som gör individen intresserad av det 

gemensamma. Genom att skapa intresse för det gemensamma i samhället är det lättare att 

hantera konflikter och acceptera andras värderingar. Dewey menar att demokrati inte endast 

ska ses som ett styrelseskick utan även som ett synsätt där demokrati är ett sätt att leva med 

andra och där gemensamma erfarenheter arbetas fram (Dewey 1916/2002, s.127ff).  

 

2.1.2 Demokratibegreppet 

Vi ansluter oss till Robert Dahls (2003) definition av demokratibegreppet i förhållande till 

denna studie för att kunna påvisa begreppets komplexitet och mångtydighet. Dahl tar sig an 

begreppet och presenterar vissa minimikrav som en demokrati bör uppfylla: Lika rösträtt vid 

det slutgiltiga avgörandet – varje medborgares röst skall vara lika värd. Effektivt deltagande – 

medborgaren skall ha lika möjlighet att föra fram sin åsikt till dess att beslut fattas. 

Medborgaren bör även ha inflytande över dagordningen samt samma förutsättningar att 

förespråka sitt ställningstagande i olika frågor. Upplyst förståelse – varje medborgare bör ha 

adekvata kunskaper för att kunna göra väl avvägda val. Denna kunskap kan medborgaren få 

genom utbildning och diskussion. Kontroll av dagordningen – demos bör ha kontroll över vad 

som förs upp på dagordningen, annars förloras värdet med beslutsprocessen. Inklusivt demos 

– de som berörs av beslut skall ha rätt att delta, dock anser Dahl att en nedre åldersgräns är 

lämplig då barn inte har samma förståelse och kunskap till att fatta beslut som vuxna. (Dahl 

2003, s. 169-189). Dahls definition kan tyckas allmän, men det är denna definition av 

demokrati, som bl.a. Kennert Orlenius framhåller att eleverna möter i skolan. Orlenius skriver 

i ”Värdegrunden – finns den” (2003) att demokratiundervisningen i stor utsträckning handlat 

om demokrati som politiskt system. Denna undervisning, menar han, kan härledas ur det 

västerländska traditionella sättet att definiera demokrati innehållande följande delar: ”allmän 

och lika rösträtt samt valhemlighet, tillämpning av majoritetsprincipen, rättssäkerhet och rätt 

till friheter.” (Orlenius 2003, s. 197f). Orlenius menar vidare att det som är intressant för 

ungdomar idag inte i första hand är den formella demokratin utan möjlighet till reell påverkan 

(Orlenius 2003, s. 198).  

 

2.1.3 Två demokratimodeller 

I den demokratiteoretiska debatten återkommer två frågeställningar som återspeglas i två olika 

demokratimodeller. Den ena frågeställningen berör synen på individens rättigheter kontra 
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kollektivet och den andra gäller synen på hur utbrett politisk deltagande som eftersträvas. Den 

ena modellen kallas konkurrensdemokrati där konkurrensen mellan eliter (partier) och 

medborgarens rättighet att utkräva ansvar av dessa är centralt. Modellen utgår från individen 

där denne ska kunna få vara ifred så länge som de medborgerliga rättigheterna inte kränks. 

Inom denna demokratisyn framställs politiskt deltagande som något som sker på miniminivå. 

Den andra modellen deltagardemokrati framhäver, som framgår av beteckningen, att så 

många som möjligt skall delta i det politiska livet, eftersom detta är värdefullt både för den 

enskilde individen och för samhället i stort. Ett högt deltagande främjar inte bara samhället 

utan även medborgarnas utveckling och demokratiska kompetens. Demokrati blir ett sätt att 

leva där deltagande och samtal är det centrala. Inom deltagardemokratin har deliberativa 

kvaliteter framhållits allt mer. Den deliberativa demokratin kan ses som en utveckling av 

deltagardemokratin där det öppna samtalet är centralt. Deliberation innebär att väga olika 

alternativ mot varandra och genom öppen dialog medborgare emellan nå konsensus kring 

samhällsfrågor. Demokratin får härmed sin legitimitet genom att besluten är noga övervägda 

då alla får delta och föra fram sin åsikt (Skolverket 2003, s. 32f). 

 

2.1.4 Skolans kunskapsuppdrag 

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper (SFS 1985:1100). Utbildning är en 

förutsättning för att upplysa samhällets medborgare. Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

tar upp och problematiserar kunskapsbegreppet: 

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen.” (Lpf 94) 

 

I ”Skola för bildning” (1992) beskrivs dessa fyra olika former av kunskap, och utvecklar kring 

hur de skall tolkas. Syftet med åtskillnaden mellan de olika formerna är att kunskap inte skall 

få en ensidig betoning utan förtydliga det mångfasetterade begreppet kunskap. Faktakunskap 

är kunskap som information, där man vet att något är på det ena eller andra sättet, men det 

finns ingen åtskillnad mellan djup eller ytlig kunskap. Förståelsekunskap är kunskap där man 

kan se ett fenomen ur många olika perspektiv. Den är till skillnad från faktakunskap 

kvalitativ, och ”överföringen” sker främst genom språket där strukturer av sociala meningar 

och relationer skapas som man tillägnar sig nya begrepp. Fakta och förståelse är nära 
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förbundna med varandra där fakta är förståelsens byggstenar men däremot kan fakta inte 

tillägnas utan förståelse. Färdighet är kunskapens praktiska dimension. Förtrogenhet är den 

kunskap som är ”osynlig” då den bygger på erfarenheter på det sinnliga planet hos individen 

så som att lukta, känna eller ”veta” att något är på gång (SOU 1992:94, s. 65f). 

 

2.1.5 Samhällskunskapsämnets kursplan 

Samhällskunskapen var tidigare en del av historieämnet som främst behandlade Statskunskap 

och Nationalekonomi. Ämnet som idag kan ses som ett tvärvetenskapligt blockämne 

innefattar delarna: Statskunskap, Nationalekonomi, Sociologi, Kulturgeografi och 

Rättsvetenskap (Kursplan för samhällskunskap 2000). De olika vetenskapliga disciplinerna 

fungerar som infallsvinklar på samhället medan samhällskunskapsämnet skall skapa en helhet 

där samspelet mellan individen och samhället står i fokus. Både det lokala såväl som det 

globala perspektivet blir viktigt för att skapa förståelse kring individens samspel med 

samhället i stort (Skolverket rapport: 232 s. 42).  

 

I kursplanen för samhällskunskap presenteras inledningsvis ämnets syfte: 

 

”Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund 

bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och 

samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar för att aktivt 

delta i samhällslivet och en beredskap att hantera förändringar i samhället.” (Kursplan i 

ämnet samhällskunskap 2000).  

 

I A-kursen skall eleverna fördjupa sina kunskaper om och förståelse för samhället och dess 

historia. Under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” i 

samhällskunskap A följer sex mål som eleven skall uppnå, varav följande mål hamnar i fokus 

i denna studie: ”Eleven skall ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna 

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt”(Kursplan i ämnet samhällskunskap A 2000). 

 

2.1.6 Kunskap – en byggsten i demokratiuppdraget 

Aktivt deltagande i en demokrati kräver kunskaper om demokrati. Bernt Gustavsson gör en 

indelning av kunskap i sitt verk ”Kunskapsfilosofi” genom att dela in kunskap i tre former som 

samspelar och påverkar varandra. Den första formen kallar han vetenskaplig kunskap, som kan 

sägas skapa förståelse för hur världen fungerar. Denna kunskap finns även återgiven som en 

del i demokratiuppdraget ”att utveckla elevernas kunskaper om demokrati och värdegrund”. 
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Den andra, produktiv kunskap, krävs för att kunna skapa, tillverka och producera och den 

tredje, etiska kunskapen utvecklar omdömet så att vi kan verka som demokratiska 

samhällsmedborgare (Gustavsson 2001, s. 14f). Vår huvudfrågeställning, dvs. hur läroböckerna 

framställer och problematiserar demokrati är en del av både den vetenskapliga samt den etiska 

kunskapen. För att eleverna skall lära sig att leva och verka i ett demokratiskt samhälle, krävs 

en viss kunskap om demokrati. För att utveckla den etiska kunskapen skall eleverna ha en 

grund i den vetenskapliga kunskapen, dvs. kunskap om demokrati för att kunna verka i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier kring hur samhället och demokrati framställs i läromedel. Staffan 

Selander, bland andra, har intresserat sig för hur kunskapens innehåll gestaltas i skolans 

läroböcker, vilket han skriver om i ”Lärobokskunskap” (1988). Det saknas studier kring hur 

kunskap väljs ut, struktureras och formuleras i en lärobokstext. Han anser att det är ett 

outforskat område som måste få mer belysning särskilt när läroboken är ett redskap i 

undervisningssituationen. Selander analyserar olika avsnitt om Sveriges stormaktstid och 

svenska Östersjöväldets fall i olika historieläroböcker. Att analysera hela läroböcker menar 

Selander är allt för omfattande, istället kan samma avsnitt väljas i de undersökta läroböckerna 

för att kunna urskilja likheter och olikheter i avseende urval, förklaringar etc. (Selander 1988, 

s.11, 66). Ett flertal studier har följt hans, med både likheter och skillnader gällande fokus på 

kunskapsförmedling via läroböcker. Området har således utforskats närmare av bland andra 

Bronäs (2000), Juhlin Svensson (2000), Säljö (2005), Westlin (2000) m.fl. Vi har, i likhet 

med Selander, ett intresse i att undersöka kunskapen i läroböcker. Genom att analysera 

innehållet i läroböckerna i förhållande till hur demokrati framställs och problematiseras, vill 

vi utröna likheter och olikheter mellan läroböcker som används på teoretiska och praktiska 

program. ”Lärobokskunskap” (1988) kan anses förlegad då den utgavs före gällande läroplan, 

dock används den i dagsaktuell forskning samt avhandlingar på området som exemplifierats, 

där Selander (1988) refereras till som huvudkälla.  

 

Läroböcker inryms i det som Selander definierar som pedagogiska texter. Idén med en 

pedagogisk text är att den ska reproducera eller återskapa befintlig kunskap och har inte som 

syfte att presentera ny kunskap. Det sker ett urval och avgränsningar kring det som ska 

återges och läroboken är skriven för ett bestämt utbildningssystem och anpassad till olika 
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stadier. Texter av pedagogisk art karakteriseras av att de har en viss struktur, texten syftar till 

att lära något och texten är anpassad till läsarkretsen. Läroboken är uppbyggd, strukturerad 

och anpassad till en pedagogisk verksamhet. Den pedagogiska verksamheten är också bunden 

till läroboken i den bemärkelsen att läroboken är ”sluten”. Läroboken anses innefatta den 

kunskap som är värd att veta inom det specifika ämnet och kursen, och en läroboksbunden 

undervisning leder till att läroboken också blir underlag för examinationen inom ämnet, som 

exempelvis underlag för prov (Selander 1988, s. 27-38).   

 

Agneta Bronäs avhandling med titeln ”Demokratins ansikte” (2000) är den studie som ligger 

närmast vårt syfte. Hon undersöker hur demokrati framställs i svenska respektive tyska 

samhällskunskapsläroböcker genom en tematisk analys. I analysen har Bronäs fokuserat på 

begrepp och avsnitt kring demokrati. Hon studerar demokratibegreppet och om det förändrats 

över tid genom att undersöka samhällskunskapsläroböcker utgivna från 1950-talet och framåt. 

Hennes analys riktar sig på texternas idéinnehåll, komposition och uttrycksform. Bronäs drar 

slutsatsen att de demokratibilder som eleverna möter i de svenska 

samhällskunskapsläroböckerna är en syn på medborgaren som oengagerad och okunnig 

medan de tyska samhällskunskapsläroböckerna har en något mer positiv bild av medborgaren 

i en demokrati. Vi har inspirerats av Bronäs resonemang kring vikten av att analysera 

läroböckers roll i utbildning om demokrati. Bronäs skriver i sin avhandling att läroböcker 

syftar till att skapa en viss kunskap baserad på samhälleliga normer och värderingar så att 

mottagaren bildas till att bli morgondagens samhällsmedborgare. Läroboken kan med hjälp av 

dess utformning hjälpa till att skapa strukturer kring demokrati och dess innebörd. 

Forskningen kring hur barn lär in kunskap från olika texter framhäver betydelsen av 

sammanhang för eleverna, dvs. att texten utgår från elevernas kunskap och förståelse men 

samtidigt utmanar eleverna framåt. Texten skall även inbjuda till reflektion och samtal, så att 

eleverna aktivt tolkar och därmed skapar egen kunskap. De olika kunskapsområden som 

läroboken innefattar är uppdelade och kan ses som osammanhängande vilket kan skapa 

problem för eleverna att se samband och därmed skapa sig en helhetsbild (Bronäs 2000, s. 

13f).  

 

Roger Säljö (2005) lyfter fram att skolan präglas av ett skriftspråkligt sätt att förhålla sig till 

omvärlden. Eleverna förbereds för samhällslivet genom att läsa textbaserade verkligheter. 

Detta blir abstrakt men kan konkretiseras genom läroböckernas övningsuppgifter där eleverna 

får öva en färdighet utifrån sin förståelse för de fakta som presenteras (Säljö 2005, s. 207ff). 
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Läroboken är anpassad till den kontext (verksamhet) som den används inom. Liksom Bronäs 

skriver Säljö att helheterna styckas upp i delar där kunskap inom de olika delarna prövas 

genom prov, dvs. ett återgivande av textens innehåll. Detta innebär för eleverna att 

kunskaperna stannar härvid då de inte kopplas till deras erfarenheter (Säljö 2005, s. 217ff).  

 

Tomas Englund har i ”Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension” (1986/2005) 

undersökt hur läroböcker och undervisning präglas av läroplanernas innehåll. Han ger en 

utbildningshistorisk bakgrund där läroplaner och medborgarfostran hamnar i fokus. I sin 

studie har han fokuserat på läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, medan vår studie är 

riktad mot den frivilliga skolformen. Englund inriktar sin studie på samhällskunskaps- och 

historieämnets medborgarfostrande uppgift. Vi kommer, i likhet med Englund, se på 

samhällskunskapsämnets läroböcker. I samband med detta kommer vi att relatera till Englund 

i en diskussion kring innehållet i läroböckerna i förhållande till fyra utbildningsfilosofiska 

traditioner, som Englund (1986/2005) kunnat urskilja, där kunskapsinnehållet står i centrum.  

 

Essentialismen vill se innehållet baserat på de vetenskapliga ämnesdisciplinerna som skolan 

är uppdelad i. Kunskapen som skall förmedlas skall vara vetenskapligt beprövad och är 

förknippad med hårt arbete där eleven om nödvändigt skall ”drillas” till kunskapen. 

Essentialismen tar ståndpunkt i den teknologiska kulturen där vetenskapen står för den sanna 

kunskapen. Perennialismen tar ståndpunkt i en humanistisk kultur i det avseendet att 

kulturarvet skall föras vidare. Det existerar s.k. ”eviga sanningar” som skolan skall föremedla, 

enligt perennialismen. Dessa sanningar har skapats genom historien och hör till människans 

arv och skolan skall således inte ge vika för kortsiktiga samhällsförändringar som t.ex. 

ekonomins eller yrkesutbildningarnas krav. Progressivismen växte fram som en motreaktion 

mot det formalistiska utbildningsidealet som såg kunskap som förutbestämt. Progressivismen 

ställer istället eleven i centrum och menar att allt val av innehåll skall utgå ifrån eleven och 

inte ur ämnesinnehåll eller läraren. Främsta anledningen till detta innehållsval grundar sig i att 

eleverna skall förberedas för framtiden och framtiden kan inte förutsägas. Därför bör 

kunskapen komma inifrån eleven och inte från traditionella ämneskunskaper. 

Rekonstruktivismen bygger på ett kritiskt tänkande. Eleverna skall utveckla ett eget tänkande 

och får inte hämmas till ett viss tänkande då de skall utveckla och rekonstruera samhället 

(Englund 1986/2005, s. 223-43).  
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3. Metod 

Vi kommer inledningsvis att presentera vad som menas med en brukstext, dvs. texter som har 

ett teoretiskt eller praktiskt syfte, för att visa på olika skäl till varför analys av brukstexter, i 

detta fall läroböcker är av intresse. Därefter följer en beskrivning av Hellspong och Ledins 

(1997) modell för brukstextanalys. Kunskapskritisk analys redogörs för och kopplas samman 

till denna studies syfte för att sedan beskriva den komparativa analysmetoden, som tar 

ståndpunkt i vår problemformulering. 

 

3.1 Brukstexter 

I denna studie är läroböcker en del i det Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) kallar 

brukstexter. Undersökning av brukstexter ger perspektiv på vad texterna säger och hur de 

säger det. Ett skäl till att analysera brukstexter är enligt Hellspong och Ledin, ”allmänt 

humanistiskt”, då vi människor möter den typen av texter i vardagen genom tidningar, 

broschyrer, lagar, läroböcker m.m. Idéer blir på så vis tillgängliga för andra att ta del av för att 

utveckla sitt tänkande och handlande i det sociala livet. Ett annat skäl till att analysera 

brukstexter kan utgå från ett behov av att veta vad de säger. Detta gör man genom att tolka 

den text man möter, analysen fyller således en tolkande funktion som fördjupar förståelsen. 

Genom att titta närmare på brukstexters framställningssätt genom textanalys kan man även 

pröva det författaren/författarna till texten säger och resonera kring innehållet som förmedlas 

(Hellspong & Ledin 1997, s 11f).  

 

Läroböcker är exempel på brukstexter som har både en teoretisk och en praktisk funktion. 

Med den praktiska användningen hamnar läroboken inom det Hellspong och Ledin benämner 

bruksprosa. Bruksprosa kan innehålla många delar som förklarar och beskriver vår omvärld, 

både sakligt och med målande bilder. En typisk brukstext, enligt författarna, omtalar en 

verklighet och syftar till förståelse för innehållet med orientering mot handling (Hellspong & 

Ledin 1997, s 14ff). En text är kommunikativ då den har en sändare och en mottagare. 

Sändaren i denna studie är författare som utifrån kursplanen i ämnet samhällskunskap 

formulerat lärobokens innehåll och mottagaren är eleven som läser läroboken i skolan. 

Läroboken är intentionell, dvs. det finns en avsikt med dess specifika form då ämnets olika 

delar som eleverna skall ha kunskap om innefattas. En text är vidare sammanhängande genom 

att den hålls upp av ett ämne, i detta fall demokrati, där de olika delarna i avsnitten skall skapa 

en helhetsbild av demokrati (Hellspong & Ledin 1997, s 30f).  
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3.1.1 Modell för brukstextanalys 

Hellspong och Ledin (1997) har utvecklat en textmodell som kan tillämpas vid analys av 

brukstexter. Textens struktur kan analyseras via tre egenskaper som en text har: dess form, 

innehåll samt sociala relation. Textens språkliga form bildar en textuell struktur där analysen 

riktar sig mot hur det yttre, dvs. hur orden i texten är ordnade, om det är långa eller korta 

meningar osv. Texten uttrycker vidare tankar och idéer dvs. den har ett innehåll, detta är 

textens ideationella struktur. Textens sociala relation, mellan sändare och mottagare, bildar 

den interpersonella strukturen där texten riktar sig mot en specifik målgrupp med ett syfte att 

uppnå i bästa fall en handling (Hellspong & Ledin 1997, s 41ff). En social relation skapas 

genom olika språkhandlingar, t.ex. genom att förklara, upplysa, föreslå, varna, citera m.m. Det 

är genom språkhandlingar som texten bjuder in läsaren till ett aktivt samspel (Hellspong 2001, 

s. 45). I denna studie avgränsar vi oss från att titta på den textuella strukturen eftersom den 

omfattar analys av textens lexikon, syntax, bindning med mera som innebär en slags 

kvantifiering av förekommande begrepp och meningar.  

 

3.2 Kunskapskritisk analys 

Texter, i detta fall lärobokstexter, är viktiga för kunskapsutveckling. Brukstexter används för 

att söka eller sprida kunskap. För att en text ska ge kunskap krävs det att läsaren gör en aktiv 

insats. En kunskapskritisk analys syftar till att se vad för slags kunskap texten ger för att sedan 

pröva den kritiskt (Hellspong 2001, s. 142f). Kritisk samhällsvetenskaplig forskning syftar till 

att ifrågasätta den sociala verkligheten. Kritiska studier, enligt Mats Alvesson & Stanley 

Deetz (2000) kan bland annat behandla specifika praktiker för att granska dess konstruktion 

av den sociala verkligheten. Kritisk samhällsforskning bedrivs på många olika sätt men det 

gemensamma är strävan att ifrågasätta den reproduktion som skapar social ordning som kan 

inskränka människors möjligheter (Alvesson & Deetz 2000, s. 7, 230f). Läroböcker syftar till 

att skapa en viss kunskap och är riktad mot en viss målgrupp, eleverna, dvs. läroboken har ett 

innehåll samtidigt som den syftar till att interagera med eleverna genom dess språkbruk samt 

övningsuppgifter i samband med texten.  

 

Läroböckernas demokratiavsnitt kommer att analyseras via ett urval kunskapsområden som är 

väsentliga för medborgarkunskaper (Skolverket 2003, s. 69). Som tidigare nämnts krävs det 

kunskaper om demokrati för att kunna verka aktivt i samhället. Vi kommer i analysen att 

fokusera på följande tre områden:  
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• Demokratins grundläggande innebörd 

• Demokratiska rättigheter och friheter 

• Demokratins problem 

 

Innehållet i de olika läroböckernas demokratiavsnitt bildar texternas ideationella struktur. Vi 

kommer att beskriva innehållet som författarna till de fyra läroböckerna förmedlar för att 

sedan relatera de tankar och idéer som uppkommer med de olika demokrati- och 

kunskapssyner som presenterats i bakgrunden. De delar som kommer att användas som 

redskap vid den kritiska analysen är Dahl (2003), Skola för bildning (1992), Gustavsson 

(2001) samt Skolverket (2003). Den interpersonella strukturen i texten kommer att lyftas fram 

i analysen för att belysa den sociala relation sändaren skapar med mottagaren genom språket 

och de övningsuppgifter som kommer att presenteras. Då det uppvisats en skillnad i 

kunskaper mellan elever som läser ett praktiskt eller teoretiskt program blir en komparativ 

analys ett vidare steg i studien.   

 

3.3 Komparativ analys 

Den komparativa analysens syfte är att undersöka likheter och olikheter mellan texter. Den 

bygger på en jämförelse av innehållet där fokus hamnar på texternas olika delar (Hellspong 

2001, s. 78ff). Då även språket är centralt för den sociala relation författarna skapar med 

läsaren kommer även textens språk och övningsuppgifter att jämföras. Den komparativa 

analysen fokuserar på de tre olika områden i läroböckernas demokratiavsnitt som undersöks i 

den kunskapskritiska analysen.  

 

3.2 Urval och material 

Vi har valt att analysera fyra samhällskunskapsläroböcker där två är skrivna för A-kursen i 

ämnet samt två ABC-kursböcker. A-kursböckerna Aspekt (2005) samt Bok-och-webb (2004) 

används idag på tre av fyra gymnasieskolor som har praktiska program i Örebro. ABC-

kursböckerna Reflex (2004) samt Zigma (2000) används på fyra av sju gymnasieskolor som 

har teoretiska program i Örebro. 

 

Vid val av läroböcker ämnade vi analysera de mest tillämpade i landet, dvs. ett representativt 

urval. Vi kontaktade gymnasieskolorna i Örebro för att få veta vilka som används på flest 

skolor. Vid en vidare kontakt med de utvalda läroböckernas förlag visade det sig dock att 
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försäljningssiffrorna hålls hemliga. Vi blev hänvisade till Föreningen Svenska Läromedels 

medlemslista [www.fsl.se, 2006-11-23] där ca 95 % av förlagen anger vilka läroböcker de 

har. Vi fann sex läroböcker skrivna för A-kursen i samhällskunskap för gymnasial utbildning 

samt sju ABC-kursböcker. De teoretiska programmen använder sig av läroböcker som 

sträcker sig över A-, B- och C-kursen i ämnet vilket innebär att det i dessa läroböcker inte 

framgår vilka avsnitt i boken som hör till respektive kursnivå. A-kursläroböckerna som 

används på praktiska program innefattar, som titeln avslöjar, endast A-kursen i ämnet.  

 

Valet av läroböcker till denna studie sker på basis av förekomsten på praktiska och teoretiska 

program i Örebro vilket gör att vi inte kan ha någon uppfattning om detta är representativt för 

alla program på gymnasieskolor i Sverige. Urvalet är representativt i förhållande till hur 

många böcker som finns i Sverige enligt Föreningen Svenska Läromedels medlemslista samt 

den höga andel av gymnasieskolor i Örebro som använder de valda läroböckerna.  



 

     15

4. Resultat och analys 

Nedan följer en beskrivning av texternas ideationella struktur, samt en kunskapskritisk och en 

komparativ analys. Inledningsvis kommer vi att beskriva hur demokrati framställs i Bok-och-

webb (2004), Aspekt (2005), Reflex (2004) och Zigma (2000) utifrån de områden vi valt som 

riktlinjer: demokratins grundläggande innebörd, demokratins rättigheter och friheter, 

demokratins problem, samt beskriva de övningsuppgifter som tillhör avsnitten. Efter varje 

beskrivning av texternas ideationella struktur, dvs. dess innehåll följer en kunskapskritisk 

analys kring varje läroboks demokratiavsnitt där läroböckernas innehåll knyts samman med 

kunskaps- samt demokratisynerna belysta i bakgrunden. Utifrån de analyser samt resultat som 

erhålls jämförs läroböckernas innehåll inom områdena i den komparativa analysen.  

 

4.1 Texternas ideationella struktur och kunskapskritisk analys 

 

4.1.1 Bok-och-webb 

I denna A-kurslärobok är demokratiavsnittet på 17 sidor med titeln ”Demokrati och mänskliga 

rättigheter.” 

 

• Demokratins grundläggande innebörd 

Demokratibegreppet framställs som ett snårigt begrepp som kan betyda olika saker i olika 

sammanhang. Författarna har valt att förklara begreppet demokrati genom att dela upp den i 

tre delar. Den första beskriver ordets betydelse från grekiskan – dvs. ”folkstyre” – den andra 

beskriver maktbegreppet, där majoriteten får bestämma och den tredje beskriver hur 

demokrati är ett sätt att se på sig själv och andra människor.  

 

Författarna beskriver även direkt demokrati och indirekt demokrati, där direkt demokrati till 

skillnad från (indirekt) representativ demokrati, innebär att alla röstberättigade fattar beslut 

genom folkomröstningar eller stormöten.  

 

• Demokratiska rättigheter och friheter 

I en fråga författarna ställer: Vad krävs för att ett land ska kunna kallas demokratiskt?, tas de 

minimikrav upp som ett land skall uppfylla för att kalla sig demokratiskt. Författarna har i 

punktform förklarat följande delar som beskriver de rättigheter och friheter en medborgare 
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har: ”alla får tro och tycka vad de vill och har rätt att sprida sina åsikter, rösträtt i fria val, 

majoritetsprincipen gäller, rätt att organisera sig i partier och rättsäkerhet med likhet inför 

lagen.”  

 

Författarna framhåller att mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop där den ena inte 

kan fungera utan den andra. Allas lika värde nämns som ett grundläggande värde i en 

demokrati och därför kan majoriteten inte behandla minoriteten hur som helst.  

 

I en faktaruta kan läsaren ta del av ett utdrag från regeringsformen. Bland dessa står ”1§ Varje 

medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad: yttrandefrihet, informationsfrihet, 

mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet.” Läsaren möts av en lagtext 

som förklarar de friheter medborgaren i Sverige har. Utifrån denna faktaruta frågar sig 

författarna om medborgaren inte har några skyldigheter och menar att individen egentligen 

”bara” är skyldig till att följa de gemensamt beslutade lagarna i Sverige eftersom man inte är 

skyldig att rösta i val.  

 

Avslutningsvis ställer författarna följande frågor: 

”– Är det rätt att klaga på dumma politiker och dumma politikers beslut om man själv aldrig 

engagerat sig politiskt? 

– Är det politikernas fel att många nöjer sig med att gå och rösta vart fjärde år och sedan 

struntar i allt som har med politik att göra? 

– Kan man påstå att ”vad jag tycker spelar ingen roll” om man aldrig på allvar försökt att 

påverka?” 

 

• Demokratins problem 

Demokratin problematiseras av författarna genom fyra frågor med svar som behandlar 

demokratins olika problem.  

 

1. Hur ska ”alla” kunna bestämma? 

Här beskriver författarna den representativa demokratin där kravet att delta är baserat på om 

individen är röstberättigad, dvs. myndig. 

2. Vad händer när alla inte tycker samma? 

Majoritetsprincipen framställs som ett bra sätt att fatta beslut på då inte allas åsikter i olika 

frågor kan beaktas. 
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3. Är demokrati effektivt? Eller handlar det om något annat - också?  

Poängen med demokrati är att det inte är det mest effektivaste sätt att fatta beslut då det tar tid 

att komma fram till lösningar som de flesta människor kan acceptera. Här tar författarna upp 

den människosyn som ligger till grund för demokratin där följande punkter ges en kort 

förklaring: ”Varje människa har… lika värde, ett unikt värde, ett egenvärde”. 

4. Hur demokratiskt är Sverige egentligen? 

Den sista frågan kopplas samman med de minimikrav som beskrivits tidigare där författarna 

menar att Sverige kan kalla sig demokratiskt. Fler delar, såsom att många svenskar är politiskt 

aktiva sedan 1960-talet, vågar ställa krav på makthavarna, skriver insändare eller går i 

demonstrationer anser författarna tyder på att den svenska demokratin fungerar. Den sista 

frågan avslutas med ”Det finns också de som menar att Sverige inte är demokratiskt ”på 

riktigt”. 

 

Ett litet stycke som författarna skrivit i punktform behandlar den svenska demokratins 

utmaningar. Dessa är följande: 

”– Valdeltagandet bland förstagångsväljare minskar. 

– Partierna tappar medlemmar. 

– Unga människors intresse i partipolitik minskar, även om intresset för politik inte verkar 

göra det. 

– Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gör, enligt många, att vi får mindre 

valmöjligheter att påverka politiska beslut som berör vårt land.  

– Viktiga ekonomiska beslut fattas i företagens styrelserum, ofta långt borta från dem som 

berörs.” 

 

• Övningsuppgifter 

Bok-och-webb inleder demokratiavsnittet med ett dilemma som läsaren skall ta ställning till 

via olika alternativ som presenteras. Dilemmat rör ”Kalle” som har en t-shirt där det står ”To 

be born white is an honor”. I demokratiavsnittet finns ytterligare två liknande uppgifter där 

eleverna får ta ställning genom olika alternativ. En sista uppgift, som skiljer sig åt från de 

andra tre, är en uppgift där elva närgångna frågor ställs. Dessa frågor handlar om demokrati 

och mänskliga rättigheter. En karakteristisk fråga för uppgiften är t.ex. ”Vilket land skulle du 

fly till om du blev tvungen att fly från Sverige?”  
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4.1.1.1 Kunskapskritisk analys av Bok-och-webb 

Demokratibegreppet i Bok-och-webb framställs ur tre olika perspektiv. De tre perspektiven: 

ordet, makten, och människan står som tre förklaringar till begreppet demokrati. Att lyfta 

fram demokratibegreppet som å ena sidan maktdelning och å andra sidan som en 

människosyn ger läsaren en vid bild av begreppet demokrati. Att belysa ett begrepp från olika 

perspektiv kan i enlighet med Skola för bildning (1992), skapa en förståelse, vilket författarna 

ger förutsättningar för genom att presentera tre perspektiv på demokratibegreppet.  

 

De rättigheter som beskrivs är lika Dahls (2003) med undantag från kontroll över 

dagordningen samt upplyst förståelse. Istället har författarna valt att innefatta ”fri 

partibildning” samt ”rättsäkerhet”. Detta grundar sig i att författarna beskriver en 

representativ demokratis krav. Författarna beskriver majoritetsprincipen som en konsekvens 

av den människosyn som förknippas med demokrati, dvs. allas lika värde. Författarna 

framhåller, att trots att majoritetsprincipen kan vara en ineffektiv form som tar tid menar de 

att det är det enda alternativ där allas åsikter kan vägas samman. Genom att författarna belyser 

olika nivåer av majoritetsprincipen kan läsaren få en förståelse för själva principen. 

Demokrati och mänskliga rättigheter beskrivs som oskiljbara och den starka betoning mellan 

mänskliga rättigheter och demokrati ger läsaren en bild av att demokrati betyder mer än en 

beslutsform då den kopplas till varje individs rätt i samhället. 

 

I många avsnitt lämnas dock läsaren med olika påståenden, så som att Sverige av vissa inte 

anses demokratiskt ”på riktigt” eller att ”valdeltagandet sjunker”, utan vidare förklaring. Att 

lämna läsaren med sådana fristående ”fakta” kan inte ses som ett försök att skapa en förståelse 

för demokratins många problem.  

 

Den sociala relationen som författarna söker skapa med läsaren är en uppmaning till 

demokratiskt engagemang. Engagemanget framställs för läsaren omvänt dvs. läsaren 

förutsätts vara oengagerad. Exempelvis i frågan ”Är det rätt att klaga på dumma politiker och 

dumma politikers beslut om man själv aldrig engagerar sig politiskt?” kan det uppfattas som 

att läsaren inte deltar aktivt. Läsaren får i denna fråga ta ställning till om det är rätt att klaga 

om man inte utnyttjar sin demokratiska rätt att uttrycka sin åsikt. Språket författarna väljer är 

enkel där författarna försöker använda samma språk som en elev kan tänkas göra som i 

exempelvis frågan ovan där politiker kallas ”dumma”. 
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Övningsuppgifterna i samband med demokratiavsnittet uppmanar eleverna, att med hjälp av 

olika alternativ, formulera resonemang och ställningstaganden. Omdömet kan således 

utvecklas i de ställningstaganden som eleverna gör, där olika synpunkter ställs mot varandra, 

vilket enligt Gustavsson (2001) stärker den etiska kunskapen. 

 

4.1.2 Aspekt 

I denna A-kurslärobok är demokratiavsnittet på 13 sidor och presenteras under titlarna 

”Demokrati och makt” samt ”Samhällets organisation.” 

 

• Demokratins grundläggande innebörd 

Demokrati definieras inledningsvis av författarna som ”folkstyre” och framhåller att moderna 

demokratier inte har funnits i mer än 100 år. I förhållande till detta redogör författarna 

kortfattat för det de väljer att rubricera ”grundläggande demokratikrav”, vilka är: ”allmän och 

lika rösträtt, regelbundna val och valhemlighet, majoritetsprincipen, yttrande- och tryckfrihet, 

mötes- och organisationsfrihet, tros- och religionsfrihet, rättssäkerhet och förbud mot 

retroaktiva lagar, rätt till rörelsefrihet.” Författarna framhåller att vi måste lära oss att lyssna 

på varandra, acceptera att det finns andra åsikter och att alla beslut som fattas inte alltid 

överensstämmer med det man själv tycker. Att ha förståelse för andra människor och att prata 

och lyssna ställs som centrala faktorer för att hålla en demokrati levande.  

 

Direkt och indirekt demokrati ges en beskrivning där författarna kopplar direkt demokrati 

med folkomröstningar och där detta styrelsesätt fortfarande används i exemplet Schweiz. 

Indirekt, representativ demokrati ges förklaringen som det sätt folket kan styra via valda 

representanter. Här menar författarna att befolkningens sammansättning bör speglas i de 

politiska församlingarna i förhållande till ålder, kön, utbildning osv. men ställer sig frågande 

till om det verkligen är så runt om i världen.   

 

• Demokratiska rättigheter och friheter 

Inom de grundläggande demokratikraven som författarna beskriver i förhållande till vad som 

karaktäriserar en demokrati nämns, förutom de ovanstående åtta kraven, att det även finns 

andra krav såsom rätten till utbildning, och möjligheter till ekonomisk och kulturell jämlikhet 

som bör ses som väsentliga inslag i en demokrati. 
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• Demokratins problem 

Författarna menar att demokratin inte är självklar utan kräver ett engagemang från dess 

medborgare för att inte urholkas. Samtidigt framhålls det att många människor idag lever i 

diktatur, s.k. envälden, och författarna vill få läsaren att se att diktatur finns runt hörnet även i 

demokratiska länder om man inte är vaksam. Demokrati är något som medborgaren får kämpa 

för och inte ta förgivet och är något som inte kan göras på papper utan tar väldigt lång tid 

innan det implementeras i samhället. Ett exempel som tas upp är Sovjetunionen som föll och 

Ryssland som idag är en demokrati på papper, men inte fullt ut integrerat i samhället.  

 

Författarna beskriver demokratins problem genom den ekonomiska och politiska makten som 

förskjutits i världen med exempel som EU, terrordåd och ekonomin som blivit allt mer 

sammanflätad vilket ger effekter i vårt land som vi inte kan styra över på samma sätt som 

förut. Efter en beskrivning av de växande världsproblemen såsom miljöfrågor, svält och krig 

ger boken en bild av att den enskilda människan trots alla problem runt om i världen också 

kan påverka sin egen vardag. Detta menar författarna sker genom att medborgaren skaffar sig 

kunskap om hur världen fungerar för att kunna finna lösningar. De pekar på att det återstår 

många frågor att lösa i världssamhället och att alla dessa frågor på något sätt handlar om 

demokrati och makt. Dessa frågor menar författarna är något som alla människor på jorden 

måste hjälpas åt att lösa.   

 

• Övningsuppgifter 

Aspekt har i samband med demokratiavsnittet nio s.k. ”Minns du – frågor” av faktakaraktär, 

t.ex. ”Vad innebär diktatur?” I texten finns två uppgifter ”samtala om” där eleverna skall prata 

i klassrummet kring olika dilemman. Den första frågan handlar om hur långt yttrandefriheten 

skall tillåtas då nynazister kan utnyttja demokratin. I den andra uppgiften skall eleverna fritt 

prata om de rättigheter och friheter som en demokrati innefattar, om exempelvis vilka 

problem och fördelar som finns. 

 

4.1.2.1 Kunskapskritisk analys av Aspekt 

Demokrati lyfts fram ur två perspektiv, först som en ordförklaring och sedan som ett 

styrelsesätt. De krav som framställs på en demokrati är omfattande med många fri- och 

rättigheter men är i stora drag den samma som Dahls (2003) minimikrav. Författarna har 

däremot valt att innefatta betydligt fler krav på en demokrati. Dahl lyfter dock kontrollen över 

dagordningen som ett krav i en demokrati som författarna i Aspekt inte belyser. Bilden av 
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demokrati framställs som ganska skör och att den utan engagemang inte kommer att bestå. 

Författarna vill tydligt påvisa demokratins problem främst ur ett internationellt perspektiv där 

omvärlden mer och mer påverkar det lilla samhället, och nationens suveränitet är inte längre 

självklar menar författarna. Komplexiteten kring maktbegreppet lyfts således fram ur ett 

internationellt perspektiv. Den sociala relationen skapas genom författarnas skrämmande 

framtoning där läsaren skall tro att ”faran är runt hörnet” och uppmaningar till läsaren görs. 

Exempel på detta är då författarna skriver att genom att skaffa sig kunskap kan den enskilda 

människan trots alla problem runt om i världen också kan påverka sin egen vardag. De två 

styrelsesätt, konkurrens- samt deltagardemokrati, som beskrivs och exemplifieras för läsaren i 

samband med åsiktsrepresentation skapar en bild av att demokrati kan styras på fler sätt än ett.  

 

De övningsuppgifter som presenteras i samband med demokratiavsnittet är av olika karaktär, 

faktabaserade samt resonerande. De faktabaserade frågorna kan, i förhållande till Gustavssons 

(2001) kunskapsformer, sägas förstärka den vetenskapliga kunskapen genom att eleverna får 

återupprepa den fakta som presenterats tidigare i texten. Däremot de två uppgifter där 

eleverna får samtala fritt kring de fri- och rättigheter som författarna redogör för, kan 

ställningstaganden göras baserade på tidigare erfarenheter. Eftersom eleverna inte får givna 

alternativ, får de själva resonera kring det fakta som finns med i avsnittet. Detta kan skapa en 

förståelse hos eleverna och då ställningstaganden görs utvecklas även omdömet som enligt 

Gustavsson (2001) är den etiska kunskapen. 

 

4.1.3 Reflex 

I denna ABC-lärobok är demokratiavsnittet på 14 sidor med titeln ”Demokrati och diktatur”. 

 

• Demokratins grundläggande innebörd 

Författarna beskriver demokratin genom det de väljer att kalla ”demokratins spelregler”. 

Dessa är: ”Regelbundna val och fri partibildning, allmän och lika rösträtt, valhemlighet, fri 

opinionsbildning, majoritetsprincipen och rättsäkerhet.” De menar själva att genom denna 

definition blir demokrati en metod att fatta beslut då folket genom sina representanter 

förutsätts fatta rätt beslut. Om man väljer att se på demokrati på detta sätt, menar författarna 

att demokrati blir en form av överideologi som täcker olika politiska åsikter som de 

exemplifierar genom att man kan vara en demokrat, men samtidigt konservativ, socialist eller 

liberal. Pluralism förklaras för läsaren genom att det i en demokrati finns olika uppfattningar 

om ”hur det bör vara” vilket är en nödvändighet för att kunna diskutera sig fram till beslut 
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som de flesta kan enas om. Demokrati, menar författarna, förutsätter konflikt och oenighet. 

Opposition beskrivs som något positivt inom demokrati i förhållande till diktatur där man ser 

på opposition som ett hot.  

 

Författarna skriver vidare om att det i en demokrati är folket som har makten och kan utöva 

denna på två sätt, genom direkt demokrati eller indirekt, representativ demokrati. Direkt 

demokrati sker via folkomröstningar och den representativa demokratin genom att folket 

väljer ledamöter som skall representera dem. Den representativa demokratin framställer 

författarna som något som sker på många nivåer i vårt samhälle. Val till riksdagen, till 

kommun samt elevrådet som får vara delaktiga vid beslut som tas i skolan är några exempel. 

Även om representativ demokrati inte kräver lika mycket av sina medborgare som en direkt 

demokrati, menar författarna att ett högt deltagande är önskvärt. 

 

• Demokratiska rättigheter och friheter 

Författarna framställer mänskliga rättigheter genom diktaturernas sätt att kränka dessa. 

Läsaren får i detta sammanhang de demokratiska rättigheterna och friheterna beskrivna 

genom hur demokratins motsats – diktatur – behandlar sina medborgare. De demokratiska 

spelreglerna som författarna presenterar som demokratiska sätt att fatta beslut på visar på ett 

tydligt sätt skillnaden mellan de rättigheter och friheter som medborgare i en demokrati har 

gentemot medborgare i en diktatur. Ingen i en demokrati skall hindras från att uttrycka sin 

mening och genom allmän och lika rösträtt tillförsäkras medborgarna inflytande. Författarna 

går därmed via demokratins spelregler som utgångspunkt för demokrati och genom diktaturer 

som exempel förklarar för läsaren hur dessa inskränks.  

 

Författarna beskriver ur statsvetenskapligt perspektiv vad man kan förvänta sig av 

medborgarna i en demokrati. Man kan se på medborgaren som någon som aldrig kan ha 

tillräcklig kunskap eller mognad att engagera sig i samhället. Istället, menar man, skall en 

mångfald kunniga minoriteter eller eliter representera olika folkgrupper. Av medborgaren 

krävs härmed bara att på valdagen välja elit. Detta synsätt på demokrati betecknar författarna 

som valdemokrati. Andra vill se medborgaren politiskt engagerad även mellan valen och nöjer 

sig inte med att om man bara går och röstar så är man delaktig. Detta synsätt betecknar 

författarna som deltagardemokrati, där själva deltagandet och den aktiva medborgaren 

fördjupar demokratin. 
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• Demokratins problem 

Den representativa demokratin har problem med åsiktsrepresentationen som författarna 

beskriver. De ställer frågan om de valda är representativa för väljarna. Här menar de att 

kvinnor är underrepresenterade i politiska församlingar fastän hälften av väljarna är kvinnor, 

är detta rätt eller fel? Frågan utvidgas till om de valda ska ha samma åsikter som väljarna. Här 

beskriver författarna två sätt att se på åsiktsrepresentativitet. Den ena sättet ser 

åsiktsrepresentativitet som önskvärt då folkviljan förverkligas liknande direkt demokrati 

eftersom de valda har samma åsikter som väljarna, medan det andra sättet pekar på att de 

valda partiernas representanter i konkurrens skapar opinion. Det senare förutsätter att väljarna 

följer med i den politiska debatten för att kunna förstå bakgrunden till de beslut som tas. 

 

Problem inom en demokrati uppstår när folket inte visar förståelse och tolerans mot 

oliktänkande och när människovärdet inte respekteras. Inom den representativa demokratin, 

menar författarna att det är de valda ledamöterna som ska leda opinion och göra klart vad som 

är accepterat och inte inom lagens gränser. Terrorister och rasister ses som ett problem som 

ett demokratiskt samhälle aldrig får tolerera. Då det i Sverige råder demonstrationsfrihet 

menar författare att det finns grupper som utnyttjar detta. Här tas nynazistiska organisationer 

som ett exempel där författarna menar att dessa grupper utnyttjar demokratin för att avskaffa 

den. Demokratins problem är inte enbart terrorister och rasister, utan samhället kan möta 

andra grupper som inte accepterar de demokratiska spelreglerna. I dessa fall, menar 

författarna, är det inte enkelt att avgöra om det är negativt eller positivt för en demokrati. 

Exempel som miljöaktivister som kämpar för det de tror på, trädkramare, ungdomar som 

protesterar mot höga hyror genom att ockupera hus presenteras. Författarna gör i detta 

sammanhang en historisk tillbakablick och menar på att arbetarrörelsen och andra 

organisationer som är stora i samhället idag har tagit sin plats genom civilt motstånd.  

 

• Övningsuppgifter 

Reflex har i demokratiavsnittet ett konkret fall som handlar om Sverigedemokraterna som 

under valet 2002 försökte förmedla sina åsikter genom annonser, reklam, skolor m.m. 

Eleverna får diskutera och argumentera i vilken utsträckning Sverigedemokraterna skulle ha 

fått delta i valrörelsen. Eleverna får inga alternativ presenterade utan skall resonera fritt 

utifrån egna kunskaper och erfarenheter. 
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4.1.3.1 Kunskapskritisk analys av Reflex 

Författarnas beskrivning av demokratibegreppet omfattar en definition som följer Dahls 

(2003) minimikrav, bortsett från bestämmande över dagordningen samt upplyst förståelse. 

Författarna väljer däremot att lägga ”regelbundna val och fri partibildning, valhemlighet samt 

rättsäkerhet” som krav på en demokrati. Detta grundar sig i att författarna tar ställning i 

minimikrav för en representativ demokrati. Demokrati beskrivs som en metod där nästan alla 

åsikter får plats, bortsett från odemokratiska åsikter så som rasism. Författarna lägger stor 

tyngd på att olikheter i ett demokratiskt samhälle är önskvärt och lyfter även olika aspekter på 

åsiktsrepresentationen i en representativ demokrati. Genom att beskriva demokratibegreppet 

ur ett större och teoretiskt perspektiv, och lyfta fram fördelar samt problem skapas en 

helhetsbild kring begreppet. Genom att ge exempel på olika statsskicks val kring styrelsesätt 

gestaltas olika sätt att föra en demokratisk stat. Att enbart belysa eller förespråka den 

representativa demokratin ger en skev bild kring hur en demokratisk stat kan styras, då en 

demokrati kan styras på minst två olika sätt: konkurrensdemokrati samt deltagardemokrati 

som belysts i bakgrunden. Författarna beskriver dessa två demokratiska styrelseformer som 

olika alternativa sätt för att upprätthålla en demokrati.  

 

Skola för bildning (1992) lyfter fram betydelsen av olika perspektiv för att skapa en förståelse 

kring de fakta som beskrivs. Hela demokratibegreppet får i Reflex många infallsvinklar 

genom exempelvis problemen med åsiktsrepresentation, vilket ger möjlighet för läsaren att 

skapa förståelse kring demokratibegreppets mångtydighet. 

 

Den sociala relationen som författarna bygger upp med läsaren sker genom textens många 

exempel. De talar till läsaren genom att beskriva hur det kan se ut i en diktatur för att skapa en 

förståelse för vad som är fördelarna med en demokrati. Genom att beskriva demokrati genom 

sin motsats diktatur får läsaren själv reflektera kring vad ett deltagande verkligen innebär.   

Övningsuppgiften i demokratiavsnittet är som beskrivits ovan en verklig situation där 

eleverna får resonera utan några riktlinjer kring problemet. Detta kan utveckla omdömet då 

olika perspektiv presenterats i texten innan uppgiften beskrivs samt att eleverna kan utgå från 

sina egna erfarenheter då inga riktlinjer finns. Utifrån Gustavssons (2001) kunskapsformer 

kan denna övning sägas skapa en etisk kunskap utifrån den tidigare texten som är av mer 

vetenskaplig karaktär.  
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4.1.4 Zigma 

I denna ABC-kursbok är demokratiavsnittet på 8 sidor och presenteras under titlarna ”Om 

demokrati – från den gamla grekiska till den moderna västerländska” samt ”Statsskicket i 

Sverige: statsorgan för statsorgan.” 

 

• Demokratins grundläggande innebörd 

Författarna definierar demokrati som folkstyre, genom att det är folkets vilja som skall föregå 

besluten. Demokrati delas in i tre olika innebörder där det kan ses som ett ideal, dvs. det är 

svårt att genomföra i praktiken, en etikett, olika styrelseskick kan betecknas som 

demokratiska eller icke-demokratiska eller ett honnörsord. Att kallas demokratiskt uppfattas 

som positivt av makthavarna och något de vill framhäva som beteckning på staten. Författarna 

ställer vidare upp vissa minimikrav som en västerländsk demokrati bör uppfylla för att kallas 

demokratiskt: ”tros-, åsikts-, yttrande-, mötes-, och pressfrihet, allmän och lika rösträtt, 

flerpartisystem, majoritetsprincip samt rättsäkerhet”. Författarna framhåller att trots att en stat 

inte innefattar dessa minimikrav kan den inte automatiskt kallas en diktatur.  

 

Författarna nämner att det finns två olika beslutsformer inom demokrati, indirekt- och direkt 

demokrati. Däremot menar de att direkt demokrati inte fungerar i verkligheten och därför 

väljer demokratiska stater att ha indirekt demokrati. 

 

• Demokratiska rättigheter och friheter 

Författarna beskriver de demokratiska rättigheter vi har i Sverige utifrån regeringsformen som 

följer de krav som en demokrati bör ha med yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, 

förenings- och religionsfrihet. Vidare lyfts människans skydd mot kroppsstraff samt att 

dödsstraff icke får förekomma i Sverige. Författarna tar dock upp vilka skyldigheter som 

medborgare kan tänkas ha i en demokrati eftersom demokrati är en styrelseform som de 

menar är krävande. Författarna lyfter därför fram att medborgarna även skall kunna förväntas 

vara välinformerade, vara beredda att ta på sig förtroendeuppdrag, lyssna på andras mening 

samt även tänkas delta i politiska partier.  

 

• Demokratins problem 

Författarna belyser två aspekter som finns i demokratidebatten: fler och fler människor bryr 

sig inte längre om politik och politikerföraktet breder ut sig eftersom politiker idag är 

”pampar som gör som dom vill och mest gynnar sig själva”. Den andra punkten som 
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debatteras är när medborgare tar till olagliga metoder såsom civil olydnad. Det blir ett 

problem för demokratin då de bryter mot demokratiskt fattade beslut. Författarna nämner även 

att rasism i en demokrati aldrig kan accepteras även om en majoritet skulle rösta för det.  

 

• Övningsuppgifter 

Zigma har valt att utesluta övningsuppgifter i demokratiavsnittet och har istället s.k. 

”nyckelord” där viktiga begrepp som använts i avsnittet återfinns i punktform t.ex. 

”demokrati, diktatur, majoritet” osv.  

 

4.1.4.1 Kunskapskritisk analys av Zigma 

Demokrati beskrivs av författarna ur tre perspektiv: som ett ouppnåeligt ideal, en etikett samt 

ett honnörsord. Demokratibegreppet abstraheras i den bemärkelsen att det är något ”där uppe” 

som makthavare och statsvetare befattar sig med. Samtidigt vill författarna se medborgerliga 

skyldigheter, så som att vara välinformerad som något viktigt för att säkra att beslut blir väl 

avvägda i ett demokratiskt samhälle. De fri- och rättigheter som lyfts fram företräder mer en 

representativ demokrati i jämförelse med Dahl (2003) då flerpartisystem lyfts fram som en av 

fem krav. De olika perspektiv som lyfts fram kan skapa en förståelse, ur Skola för bildnings 

(1992) beskrivning, för demokrati som ett styrelsesätt som är till för makthavare. Däremot 

framhålls och diskuteras deltagandet i Sverige idag vilket skapar en social relation till läsaren 

genom uppmaning där deltagande i det politiska livet framställs som viktigt. Författarna tar 

således ställning mot en mer deltagande medborgare och att bara rösta i val räcker inte för att 

behålla ett demokratiskt styrelsesätt.  

 

Deltagardemokrati nämns inte någon vidare mening mer än att det tar för lång tid. Ändå 

menar författarna att ett deltagande i en representativ demokrati är viktigt. 

 

De nyckelord som författarna valt att ha i samband med demokratiavsnittet är inte frågor utan, 

som framgår ovan, upprepning av begrepp som lyfts fram i texten. Dessa nyckelord kan, i 

förhållande till Gustavssons (2001) kunskapsformer, i bästa fall förstärka den vetenskapliga 

kunskapen men kan inte sägas förstärka omdömet hos eleverna och utveckla en etisk kunskap. 
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4.2 Komparativ analys 

Nedan följer en komparativ analys av de fyra läroböckerna då de uppvisat likheter och 

skillnader mellan varandra oavsett vilken programinriktning de tillhör. Vi ser det som relevant 

för vår frågeställning att även lyfta fram olikheter mellan böcker på samma programinriktning 

då det kan vara av värde för kommande diskussion.    

 

4.2.1 Likheter och olikheter mellan de undersökta läroböckerna 

Läroböckernas författare har valt att definiera demokrati på ett annorlunda sätt än Dahl (2003) 

gjort där ingen av läroböckerna lyfter fram kriteriet ”kontroll av dagordningen” trots att det är 

ett mycket viktigt inslag i en demokrati. Dock kan detta kriterium ses som så självklart att 

författarna väljer att inte belysa det. En av läroböckerna, Aspekt, lyfter däremot fram 

utbildningens betydelse för en demokrati vilket ingen av de andra läroböckerna gör. Alla 

läroböcker väljer att belysa konkurrensdemokrati samt deltagardemokrati men i olika stor 

omfattning. Den enda lärobok som kan sägas lyfta fram deltagardemokrati som ett möjligt 

alternativ är Reflex då den beskriver utförligt och exemplifierar för de båda 

demokratimodellerna. De andra läroböckerna nämner deltagardemokratin som exempel men 

vidareutvecklar inte kring modellen. Vi menar att enbart belysa den representativa demokratin 

ger en snäv bild av vad demokratibegreppet egentligen innebär. Att förespråka demokrati 

innebär inte att låsa sig fast vid den nuvarande beslutsformen vi har i Sverige. 

 

De fyra undersökta läroböckerna framhåller vikten av att delta i samhället för att demokratin 

inte skall urholkas. Zigma föreslår även att det skall finnas skyldigheter i det politiska livet så 

som att vara välinformerad eller att vilja ta på sig politiska förtroendeuppdrag. De andra 

läroböckerna lyfter dock inte fram några skyldigheter men uppmanar till deltagande. Bok-

och-webb samt Reflex betonar de mänskliga rättigheterna som en viktig och naturlig del i en 

demokrati vilket ger individen en okränkbar plats i demokratin. Aspekt väljer i sin 

framställning av de rättigheter som finns i en demokrati även innefatta många fler rättigheter 

som exempelvis rätt till utbildning eller ekonomisk- och kulturell jämlikhet.  

 

De problem som framställs i läroböckerna är lika i den bemärkelsen att alla läroböckerna ser 

ett minskat deltagande som ett hot mot demokratin. Zigma beskriver kortfattat det 

politikerförakt som breder ut sig i vårt samhälle. Reflex däremot väljer en mer teoretisk 

vinkling med åsiktsrepresentation i en demokrati och på vilket sätt den kan bli mer 
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representativ. Åsiktsrepresentationen är nära sammankopplat med politikerföraktet som 

Zigma tar upp: om politikerna inte är representativa skapas inte heller ett förtroende. Den 

teoretiska vinkling som Reflex gör skulle i Zigma kunnat ge en mer nyanserad bild och inte 

bara ett påstående om att det existerar politikerförakt i samhället. Liksom Zigma väljer även 

Reflex att beskriva olika grupper som kan hota demokratin, så som rasister, men Reflex 

utvecklar mer kring varför dessa grupper är ett hot. 

 

Aspekt väljer att utveckla mer kring den internationella problematik som stater står inför idag, 

där allt blir mer och mer sammanflätat och statens suveränitet inte är självklar. En lösning på 

detta problem menar författarna kan vara att skaffa sig mer kunskaper som enskild 

medborgare och genom kunskapen ta kontroll över sitt eget liv. Bok-och-webb väljer att 

genom olika frågor lyfta fram problem som en demokrati kan tänkas ställas inför. Frågorna 

blir dock besvarade på ett kort och faktamässigt sätt och den enda fråga som utvecklas är den 

kring majoritetsprincipen där människans lika värde kopplas samman med demokratin. 

Författarna menar att majoritetsprincipen inte är effektiv men det är det enda sätt som allas 

lika värde kan upprätthållas. Bok-och-webb, till skillnad från de andra tre läroböckerna, 

lämnar lösryckt fakta kring demokratins problem för läsaren att tolka dess innebörd och 

konsekvenser. 

 

Språket i Bok-och-webb är enkelt i avseende faktaframställning och resonemang och vill 

använda sig av samma språkbruk som elever kan tänkas göra. Exempel på det är när boken 

kallar politiker ”dumma” vilket blir en motsättning till vad en representativ demokrati står för. 

Språkbruket i de andra tre böckerna är ganska snarlikt av en berättande karaktär. Dock 

uppmanas läsaren i samtliga läroböcker till vissa normer, som är ideala i ett demokratiskt 

samhälle, såsom att lyssna på varandra, delta i det politiska livet eller att ta på sig politiska 

förtroendeuppdrag. 

 

Övningsuppgifter som eleverna möter i de fyra böckerna är av två skilda karaktärer, 

faktareproducerande samt resonerande. Som vi har belyst i den kunskapskritiska analysen har 

tre böcker, Aspekt, Reflex samt Bok-och-webb, uppgifter av resonerande karaktär och en bok, 

Zigma, inga övningsuppgifter alls. Den enda boken som kan sägas konkretisera både den 

vetenskapliga samt etiska kunskapen i övningsuppgifterna är Aspekt där både 

faktareproducerande frågor samt uppgifter som uppmanar till samtal finns representerade.  
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4.2.1.1 Praktiska programs läroböcker 

Bok-och-webb samt Aspekt är olika varandra trots att båda används på praktiska program. 

Bok-och-webb har ett enkelt språk, anpassat till sin målgrupp, där Aspekt snarare har ett 

formellt språk. Innehållet kring demokratins grundläggande innebörd är liknande i båda 

läroböckerna där demokratins minimikrav framställs. Aspekt utvecklar inte kring 

demokratiska rättigheter och friheter i den utsträckning som Bok-och-webb. Den senare utgår 

i sitt demokratiavsnitt från att demokrati och mänskliga rättigheter förutsätter varandra vilket 

beskrivs och exemplifieras för läsaren. Övningsuppgifterna i läroböckernas demokratiavsnitt 

skiljer sig åt där Aspekt har fler faktafrågor medan Bok-och-webb har olika dilemman som 

kräver eftertanke och reflektion, dvs. en förståelse för textens innehåll.  

 

4.2.1.2 Teoretiska programs läroböcker 

Reflex till skillnad från Zigma har välutvecklade resonemang kring demokrati och belyser det 

ur bl.a. ett statsvetenskapligt perspektiv. Båda böckerna har ett formellt språk, dock skapar 

Reflex i högre grad än Zigma än social relation till läsaren, särskilt genom sin övningsuppgift. 

Zigma ger demokratibegreppet en vid definition men öppnar inte i lika hög grad för eftertanke 

i sin text. Reflex ger läsaren en målande beskrivning av hur det kan gå till när de mänskliga 

rättigheterna kränks i diktaturer vilket skapar förutsättningar för läsaren att förstå innebörden 

av de rättigheter och friheter som medborgaren i en demokrati har. Zigma beskriver enbart 

rättigheterna som finns i Sverige, dvs. inom en representativ demokrati, och uppmanar läsaren 

till deltagande även mellan val. Under demokratins problem har båda böckerna presenterat 

civil olydnad, dock mer utvecklat med exempel för läsaren i Reflex.  

 

4.2.2 Sammanfattande kommentar 

Avslutningsvis bör det belysas att det inte framkommer några större olikheter mellan de 

undersökta läroböckerna i förhållande till programinriktning. Den stora skillnaden mellan de 

undersöka läroböckerna är att Reflex och Zigma ställer högre krav på förkunskaper på läsaren 

än Bok-och-webb och Aspekt. Innehållet i demokratiavsnitten skiljer sig inte märkbart i 

förhållande till programinriktning, utan snarare i de olika perspektiven på demokrati och 

medborgarens roll i denna.  
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5. Diskussion 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna inleder med ”Det offentliga skolväsendet skall vila 

på demokratins grund” (Lpf 94). Eleverna skall i skolan få kunskap om demokrati för att 

aktivt kunna delta och utveckla samhället vi lever i. Skolans demokrati- och kunskapsuppdrag 

ställer därmed höga krav på verksamheten och dess innehåll. Samhällskunskapsämnet har 

kommit att spela en stor roll då eleverna i ämnet skall tillgodogöra sig kunskap om 

demokratins framväxt och funktion samt lära sig att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt enligt 

kursplanen. Skolverkets publikation ”Ung i demokratin, Gymnasieelevers kunskaper och 

attityder i demokrati- och samhällsfrågor” (2003) kom i sin undersökning fram till att de 

största skillnader i kunskaper om demokrati är mellan elever som läser praktiska och 

teoretiska program. Denna publikation väckte vårt intresse att undersöka hur demokrati 

framställs i samhällskunskapsläroböcker där två riktar sig till elever som läser på praktiska 

program och två som riktar sig till elever som läser på teoretiska program. Genom tre 

kunskapsområden som anses väsentliga för medborgarkunskaper lades grunden för analysen.  

 

Vid analys av läroböckerna framkom det att texternas ideationella struktur, dvs. innehållet 

inom de olika kunskapsområdena: demokratins grundläggande innebörd, demokratiska 

rättigheter och friheter samt demokratins problem, inte skilde sig nämnvärt åt i förhållande till 

programinriktning. Snarare uppkom likheter och skillnader mellan de olika läroböckernas 

samlade bild av demokrati och medborgarens roll i denna. I ”Skola för bildning”(1992) lyfts 

det fram att faktakunskaper behövs för att skapa en förståelse. Som kan utläsas i analysen har 

läroböckerna olika perspektiv på demokratibegreppet vilket kan ge olika bilder av demokrati. 

Exempelvis väljer Zigma att beskriva demokrati ur ett existentiellt perspektiv medan Reflex 

och Bok-och-webb kopplar samman demokrati med människans lika värde och Aspekt väljer 

en internationell problembild av att demokrati inte är enkel i dagens globala samhälle. Bilden 

av demokrati blir således olika beroende på vilken infallsvinkel författarna väljer.  

 

För att verka som en demokratisk samhällsmedborgare krävs det först en vetenskaplig 

kunskap för att kunna utveckla den etiska kunskapen (Gustavsson 2001, s. 14f). Då den etiska 

kunskapen innebär att man utvecklar omdömet anser vi att en dialog måste skapas. 

Läroböckerna öppnar upp till dialog genom sina övningsuppgifter där eleverna får ta ställning 

till olika frågor rörande demokrati. Vissa uppgifter bygger på elevernas egna erfarenheter 

medan det i andra uppgifter ges alternativ som eleverna skall ta ställning till. Oavsett 
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uppgifternas utformning, menar Säljö (2005) att de ger förutsättningar för eleverna att 

konkretisera det abstrakta genom att tänka efter och själva formulera ett svar.  

 

Utifrån den kunskapskritiska analysen frågar vi oss om det går att skapa ytterligare en 

dimension kring läroböckerna? De fyra utbildningsfilosofiska traditionerna, som Englund 

presenterar (1986/2005), ger olika tankestrukturer i vårt sätt att se hur kunskapsinnehållet kan 

skapa förutsättningar till att verka i samhället. Då den kritiska samhällsforskningen vill se hur 

människan påverkas av brukstexter vill vi vidareutveckla den kritiska analysen. Vi tolkar det 

som att essentialismen och perennialismen utgår från en reproduktion av kunskap vilket 

skapar en bild av att innehållet är förutbestämt och att eleverna blir passiva mottagare av 

innehållet. Den progressivistiska utbildningsfilosofin ger eleverna en central plats och sätter 

ett högt värde på elevernas egna erfarenheter. Den enda filosofin som kräver ”nytt” tänkande 

och vill mana eleverna framåt är rekonstruktivismen som ser eleverna som framtidens 

samhällsformare. Vi menar att en reproduktion inte hjälper eleverna att delta mer i samhället 

då deras egna erfarenheter underordnas vetenskapen och ”eviga sanningar”. För att känna en 

delaktighet bör elevernas tidigare erfarenheter beaktas för att kunskapen skall kännas viktig. 

 

Ur en utbildningsfilosofisk synvinkel kan författarna till Aspekt sägas ligga närmast ett 

essentialistiskt innehållsval, främst på grund av de faktafrågor som presenteras där eleverna 

förväntas återupprepa demokratiavsnittets innehåll. Ingen av de undersökta läroböckerna kan 

sägas tillhöra rekonstruktivismen då detta innebär att eleverna skall uppmanas till kritiskt 

tänkande. Då varje läroboks demokratidefinition återspeglar den representativa demokratin 

kan detta ses som en förstärkning till den styrelseform vi haft i över hundra år i vårt land och 

kan således sägas ha en perennialistisk syn på kunskapsinnehållet. Att placera in läroböckerna 

i ett visst utbildningsfilosofiskt ”fack” är svårt då ingen av böckerna är renodlade. Det finns 

ändå ett värde av att försöka tolka in författarens val av innehåll för att kunna utröna den 

kunskap om demokrati läroböckerna väljer att förmedla.  

 

Den progressivistiska utbildningsfilosofin kan i denna studie uttydas främst i samband med 

övningsuppgifter där texten i sig är ”fast” och kan därför inte utgå från eleverna. De 

övningsuppgifter som kan sägas vara progressivistiska bör låta eleverna själva få resonera fritt 

kring en problematik. Sådana övningsuppgifter återfinns främst i Reflex, då det är ett verkligt 

och brett dilemma, medan Aspekt inriktar uppgifterna mot vissa värden så som fri- och 

rättigheter och Bok-och-webb ger givna alternativ som eleverna skall ta ställning emellan. 
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Zigma är den bok som valt att inte ha några uppgifter i förhållande till texten, utan har istället 

s.k. nyckelord med begrepp som återfinns i avsnittet. Dessa begrepp kan av författarna anses 

vara de centrala delarna i avsnittets innehåll, dock framkommer inte vad de förväntas fylla för 

funktion i förhållande till texten.  

 

Genom denna studie ville vi utröna vad författare till samhällskunskapsläroböcker som 

används på praktiska och teoretiska program valt för kunskapsinnehåll i demokratiavsnitten. 

Den kunskapskritiska analysen uttalar sig enbart kring det författarna väljer som innehåll och 

kan därmed inte ge svar på hur mottagare, i detta fall eleverna, kan tolka och införliva texten.  

Problemområdet för denna studie, på vilket sätt samhällskunskapsämnet kan uppfylla en del 

av skolans demokratiuppdrag och bidra till att eleverna blir aktiva samhällsmedborgare 

belyses genom en textanalys endast ur sändarens avsikt med texten. En etnografisk studie 

hade kunnat visa hur eleverna läser och tolkar läroböckernas innehåll samt hur de praktiserar 

det i skolan.  

 

Då läroboken innehåller den kunskap som anses värd att veta inom det specifika ämnet blir 

författarnas val av innehåll den kunskap som eleverna möter i skolan. Om så är fallet inom 

samhällskunskapsämnet kan vi inte uttala oss om, men om läraren väljer en läroboksbunden 

undervisning blir den förmedlade bilden av demokrati som författare till läroböckerna valt den 

eleverna möter. Vi är dock medvetna om att läraren har en central roll i lärandet och att valet 

av innehåll görs främst av läraren. En läroboksbunden undervisning behöver inte innebära att 

läraren berör alla delar i läroboken eller arbetar med alla uppgifter i samband med avsnittet.  

 

Demokratiuppdraget uppfylls genom att ge kunskaper om demokrati men även genom att 

eleverna skall ges utrymme att verka i demokratiska arbetsformer. Läroboken kan i viss mån 

ge kunskaper om demokrati men det är beroende av vilken kontext läroboken används i där 

läraren har en central roll i undervisningssituationen. Frågan är om den kunskap om 

demokrati som läroböckerna i denna studie framställer kan ge förutsättningar för eleverna att 

verka i en demokrati. I vår studie har det framkommit att läroböckerna förmedlar olika bilder 

av demokrati och medborgarens roll i denna.  

 

De undersökta läroböckerna kan således sägas uppnå den första delen i demokratiuppdraget 

”att utveckla kunskap om demokrati och värdegrund” (Skolverket, ”Demokrati och 

Värdegrund” 2006) utifrån de tre olika områdena. Eleverna får kunskap om vissa normer, som 
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är ideala i ett demokratiskt samhälle, där läroböckerna framhåller vikten av att delta i det 

politiska livet. Orlenius skriver i ”Värdegrunden – finns den?” (2003), om demokrati i skolan 

där han menar att elever i demokratiundervisningen möter demokrati som politiskt system. 

Det som är intressant för ungdomar idag är inte i första hand den formella demokratin utan 

möjlighet till reell påverkan menar Orlenius. Visserligen uppmanas eleverna till deltagande i 

demokratin av samtliga läroböcker men vi ställer oss frågande om den beskrivning av 

demokratins innebörd verkligen ger eleverna kunskap om hur de kan vara med och påverka i 

samhället. Det politiska systemet framställs som något tekniskt och som angår politiker. Detta 

ger en bild av demokratin som något som angår andra där deltagande sker genom att rösta 

fram politikerna. Vi anser att denna bild av ett politiskt deltagande passiviserar framtidens 

politiker, eleverna. 
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