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Sammanfattning  

Den här studiens syfte är att lyfta fram demokratibilden som förekommer i svenska läroböcker 

i ämnet samhällskunskap 1b. Meningen är att problematisera och lyfta fram hur demokratier 

skildras i läroböckerna och hur bilden av den demokratiske medborgaren ser ut. Vilka 

kompetenser som framkommer i läroböckerna samt vilken demokrati som författarna utgår 

ifrån är ting som framkommit under arbetet med uppsatsen. För att göra studien möjlig har ett 

urval av tre läroböcker gjorts där samtliga läroböcker skildrar den demokrati som går under 

namnet liberal demokrati. I resultatet presenteras detta perspektiv men även upplevelsen av 

den medvetenhet som återfinns i lärobokstexterna när det kommer till demokratibilden och 

demokratiska kompetenser. Detta i linje med en hermeneutisk vetenskapsteori där metodvalet 

varit studiet av dokument för att synliggöra läroböckernas innehåll när det kommer till bilden 

av demokratin. Det studien visar på är att olika läroböcker, även om läroböckerna riktar sig 

till samma ämne och åldersgrupper, varierar i sin komplexitet. Detta är något som kan 

resultera i att elevers förståelse av demokrati kan skifta beroende på den lärobok de själva 

kommit i kontakt med. En sådan problematik går att kringgå genom didaktiska val men inom 

ramen för studiens intresse har lärobokens demokratibild varit, hur denna ställer krav på 

didaktiska val hos läraren. Det sistnämnda är något som lyfts fram i den avslutande 

diskussionen av studien där ett kritiskt förhållningssätt lyfts fram mot de studerade 

läroböckerna. Detta med en förankring i tidigare forskning om demokrati i skolan och 

didaktiska val vid kontakten med demokratiuppdraget.  

 

Nyckelord: Läroböcker samhällskunskap 1b, demokratibilder, demokratiska kompetenser, 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.3 Tidigare forskning ................................................................................................................ 4 

1.4.1 Den demokratiske medborgarens kompetenser ......................................................... 4 

1.4.2 Demokratikunskaper och demokrati i undervisningen, didaktiska val och 

kunskapsinnehåll ................................................................................................................ 8 

1.4.3 Sammanfattning tidigare forskning ......................................................................... 10 

2. Metod och vetenskaplig ansats ............................................................................................. 12 

2.1 Hermeneutisk ansats, att tolka och synliggöra ............................................................... 12 

2.2 Innehållsanalys, att synliggöra innebörden av dokument .............................................. 13 

2.3 Hur analysen genomfördes ............................................................................................. 15 

2.4 Urval ............................................................................................................................... 15 

2.5 Materialpresentation ....................................................................................................... 16 

3. Resultat och analys ............................................................................................................... 18 

3.1 Hur beskrivs demokrati i läroböckerna .......................................................................... 18 

3.1.1 Demokratin som den beskrivs i forum, samhällskunskap 123 av Krister Brolin och 

Lars Nohagen ................................................................................................................... 18 

3.1.2 Vilken demokratibild framkommer i Forum samhällskunskap 123 utifrån analysen

 .......................................................................................................................................... 23 

3.1.3 Demokratin som den beskrivs i vårt samhälle, samhällskunskap 1b av Gunilla 

Rundblom och Leif Berg .................................................................................................. 24 

3.1.4 vilken demokratibild framkommer i Vårt samhälle utifrån analysen ..................... 28 

3.1.5 Demokratin som den beskrivs i Samhällskunskap 1b av Daniel West ................... 29 

3.1.6 vilken demokratibild framkommer i Samhällskunskap 1b utifrån analysen ........... 36 

3.2 Demokratiska kompetenser som framkommer i de analyserade läroböckerna .......... 37 



 

 

 

3.3 Jämförande analys och slutsatser utifrån läroböckernas presenterade innehåll ......... 40 

3.4 Avslutande ord om resultatet ...................................................................................... 44 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 45 

4.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 45 

4.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 46 

4.2.1 Demokratibilden ...................................................................................................... 46 

4.2.2 Demokratiska kompetenser, demokratikunskaper och didaktiska övervägande sett 

till läroböckerna ................................................................................................................ 48 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 51 



 

1 

 

1. Inledning 
Svensk skola vilar idag på två uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Dessa 

två uppdrag har läraren att förhålla sig till i sin vardag där tidigare studier visat på en 

problematik när det kommer till hur uppdragen väger mot varandra. Media är ofta snabba på 

att lyfta hur skolan och eleven presterar i form av resultat, något som kan bindas samman med 

kunskapsuppdraget, vilket är problematiskt då demokratiuppdraget hamnar i skymundan. 

Anledningen till detta kan återfinnas i att hårda värden, såsom fakta och olika kunskaper, är 

mätbara och enkla att synliggöra där elevernas demokratiska kompetenser och mjuka värden 

är svåra att fånga in. Dessa blir osynliggjorda i debatten då dessa värden är svåra att 

synliggöra. Lena Fritzén (2003) närmar sig denna problematik genom att nämna skolans 

dubbla uppdrag där hon noterar att demokratiuppdraget är svårt att mäta. Det vill säga att där 

kunskap är enkelt att mäta blir sociala värden som förknippas med medborgarskapet i 

demokratin svåra att utvärdera. Med detta menar Fritzén (2003) att det är de hårda värdena, de 

som kan synliggöras genom utvärderingar och bedömning, som räknas för föräldrar och 

elever i skolansvärld. Problematiken kan till viss del utifrån Fritzén (2003) sägas blivit så 

djuplodad att de två uppdragen inte kan samordnas då demokratiuppdraget ses som allt för 

komplext och krävande. Om en sådan bild blir rådande kan effekten även bli att de två 

uppdragen ställs bredvid varandra istället för att integreras i varandra för att skapa en 

undervisning som behandlar såväl kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget. Ovanstående 

bild som förstärks genom Fritzéns artikel fick mig att fundera på hur eleven möter olika 

värden, kunskaper och bilder av demokratin i skolan. 

 

Intressant i detta avseende, vid sidan av Fritzéns artikel, är Ingrid Straumes (2014) studie som 

visar på att medborgaren i västvärlden strävar efter en större autonomi. En självständighet där 

medborgaren blir allt mer ansvarig inför sina egna val. Effekten av detta, vilket jag kommer 

återkomma till, blir som Straume (2014) skriver att medborgaren kan tappa förtroendet för 

demokratin, särskilt om medborgaren känner att denne distanseras från makten. Vad som är 

intressant att notera är således hur unga medborgare hamnar i en dragkamp mellan kunskap 

och demokrati där skolan bär ett ansvar för båda delar genom sitt uppdrag. Något som ställer 

ansvar på skolan att fostra medborgare som är villiga att ta ansvar för sitt eget samhälle 

samtidigt som de är villiga att ta ansvar för sina egna val i en allt mer globaliserad värld 

(Straume 2014). Detta samtidigt som demokratin som styrelseskick är svår att fånga in och 
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förmedla till eleven då dragkampen mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget blir 

konkret innanför ämnets ramar. Vad lär sig våra unga om demokratin med utgång ifrån 

läroböckerna i ämnet samhällskunskap 1b?  

 

1.1 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag närmare förklara den väg som slutligen resulterade i nedanstående 

syftesformulering. Inledningen gav en bred ingång till mitt ämnesval där bakgrunden nu ger 

en möjlighet att förklara och närma mig den konkreta problemformuleringen.  

 

I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy 11) 

går att läsa följande i det centrala innehållet när det kommer till demokrati och demokratiska 

kompetenser: 

 

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 grundläggande demokratimodeller [författarens fetmarkering] och den digitala 

teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och 

välfärdsteorier (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 2011, s 150).  

 

I ovanstående citat har jag valt att markera det aktuella stycket för min problemformulering 

även om det centrala innehållet i sin helhet är värt att bära med sig. Vad som framkommer är 

vilka kompetenser och kunskaper eleverna ska bära med sig efter genomförd undervisning i 

samhällskunskap 1b. I detta fall är det främst kunskaper om demokrati som lyfts fram men det 

går även att tolka in en antydan om demokratiska kompetenser. Detta synliggörs genom 

formuleringen att undervisningen ska förhålla sig till maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i olika system. Men hur synliggörs detta i undervisningen och hur 

påverkar olika faktorer i undervisningen unga människors bild av demokratins möjligheter.  
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Martin Samuelsson (2013) och Tomas Englund (2011), som jag återkommer till i tidigare 

forskning, beskriver båda en skola som domineras av den liberala demokratin. Problemet med 

detta menade Samuelsson (2013) är att denna typ av demokrati nödvändigtvis inte har stöd 

från samhälle eller läroplan. I Samuelssons fall utgick studien från norska skolan men det 

framgick inget om hur det ser ut i den svenska skolan och den västerländska skolan. Detta 

besvaras istället av Englund (2011) som precis som Samuelsson (2013) observerat att skolans 

värld till viss del fortfarande befinner sig inom ramen för liberal demokrati. Detta trots att 

läroplanen uppvisar på värden som rör sig mellan olika demokratibilder där barn och unga ska 

fostras till kompetenta och medvetna samhällsmedborgare. Det sistnämnda är något som 

bland annat synliggörs genom ovanstående citat från Lgy 11 där kunskapen om olika 

demokratiska system ska synliggöras för eleven. Men på vilka vägar påverkas elevens 

föreställning om demokratiska system och hur förändras vår inställning till demokratier 

utifrån perspektiven vi möter i skolbänken. Tidigare i mina egna studier i samhällskunskap 

vid Örebro universitet kom vi i kontakt med ett perspektiv som riktade kritik mot läromedlen 

som läraren brukar sig av eller har att tillgå. Det som följde med mig utifrån detta moment är 

det skiftande perspektiv som läromedel ger våra framtida medborgare när det kommer till 

demokrati som system. Kanske beror detta på att läroboksförfattaren, precis som lärarna i 

Samuelssons (2013) studie, utgår ifrån sitt eget perspektiv. Om detta är fallet medför detta att 

läroböckerna i sin grund berättar för eleverna om olika demokratiformer samtidigt som 

läroboken löper risk att okritiskt lyfta fram det inhemska systemet som demokratiska system 

som är att föredra. Problemet med detta skulle i sådant fall vara att eleverna helt okritiskt får 

lära sig att ett demokratiskt system är att preferera över andra system. Detta skulle i slutet 

kunna resultera i att eleven känner sig distanserad från makten och tappar meningen med det 

demokratiska systemet. Det sistnämnda är något jag kommer återkomma till i tidigare 

forskning där olika forskare pekar på samma företeelse och problematik utifrån 

undervisningens upplägg.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur tre läroböcker riktad mot svensk 

gymnasieskola beskriver demokratin, demokratins villkor och den demokratiska 

medborgarens kompetenser.   

1. Hur beskrivs demokrati i de studerade läroböckerna? 
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2. Vilka demokratiska kompetenser lyfter de studerade läroböckerna fram i 

beskrivningen av medborgaren i demokratiska samhällen? 

3. Vilka skillnader framkommer i läroböckernas beskrivning av demokratin, dess 

principer och dess grundläggande värden? 

 

För att möjliggöra detta har avgränsningar gjorts då det kommer till hur demokratin i 

läroböckerna kommit att studeras. Denna avgränsning har legat i att främst lyfta fram 

demokratin som idévärld och vilka tankevärldar som formger den demokrati som 

framkommer i läroböckerna. Anledningen att det är denna vinkel som lyfts fram ligger i att 

den formar vår övergripande tanke om demokratins utformning som institution. Detta medför 

dock att vinklar som handlar om demokratins utformning, utifrån olika organ i samhället som 

riksdag, regering, landsting, kommunfullmäktige och myndigheter hamnar i skymundan. 

Även om dessa är en viktig del av den demokrati som elever i Sverige är verksamma inom.  

 

1.3 Tidigare forskning 
I detta stycke kommer jag presentera relevant forskning som gjorts tidigare på området. 

Notera att spännvidden på denna forskning kommer gå från övergripande teoretiska 

resonemang till mer konkret forskning på området. Meningen är att på detta sätt skapa en god 

grund utifrån vilken senare analys och diskussion kan genomföras. För att underlätta 

ytterligare kommer olika teman att presenteras under vilka några centrala tankar lyfts fram.  

 

1.4.1 Den demokratiske medborgarens kompetenser 
Vilka kompetenser som är önskvärda för den demokratiske medborgaren skiljer sig åt 

beroende på vilken föreställning vår bild av demokrati bygger på. Detta är vad jag kommer 

försöka synliggöra i detta stycke av den tidigare forskningen där jag även ringar in olika 

kompetenser som lyfts fram. För att möjliggöra detta har jag valt att presentera en till två 

egenskaper i taget som ses som önskvärda i demokratiska samhällen.  

 

Straume (2014) som tidigare nämndes i inledningen till detta arbete skriver om den autonome 

och ansvarstagande medborgaren när det kommer till framtidens demokratier. Här vilar 
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tyngdpunkten på försiktighet och ansvar där varje medborgare ska argumentera utifrån 

kollektivets bästa. En bild framträder från Straumes (2014) sida att medborgaren i det 

globaliserade samhället måste bli mer verksam och nära makten för att skapa en hållbar 

demokrati. Detta argument grundar Straume på att medborgare som bär på ett ansvar inför 

sina handlingar och sina val även bär en försiktighet inför den egna makten. Något som 

medför en större känsla för de val som medborgarens samhälle väljer att genomföra. En sådan 

tankegång menar Straume (2014) går att återknyta till den atenska demokratin där varje 

medborgare1 kallades till de möten där avgörande beslut för nationens bästa skulle tas. Denna 

form av maktstruktur menar Straume (2014) medförde ett större ansvar och försiktighet bland 

medborgarna inför sina handlingar och val. Något som gav resultatet att beslut vilade på 

välgrundade argument hämtade från djupa kunskaper i området. I nutid menar Straume (2014) 

att detta i skolans värld skulle innebära att mer resurser läggs på att utveckla barn och ungas 

kompetens att argumentera och ta ansvar för sina handlingar. Utan denna tillämpning menar 

Straume (2014) att demokratin i den västerländska världen kan stå en dyster framtid till mötes 

då medborgaren känner att denne förlorat sin närhet till besluten. Det vill säga att en känsla av 

maktlöshet uppstår där medborgaren känner att dennes val inte har någon inverkan på 

samhällets utveckling. Något som i förlängningen kan resultera i att demokratin som 

styrelseskick förlorar sin legitimitet. Således menar Straume (2014) att autonomi ska lyftas 

fram som en demokratisk kompetens i skolan om den ska förvalta demokratin. Autonomi i 

detta fall bör ses som självbestämmande och ansvarstagande där medborgaren är en viktig 

komponent i besluten. Medborgarens kunskaper blir som Straume (2014) uttrycker det på 

sådant sätt en viktig del i beslutsprocessen i demokratiska samhällen. Något som går att binda 

an till hennes tidigare resonemang om att medborgaren blir närmare makten men även mer 

ansvarstagande inför makthavarnas beslut. Beslut vilar på detta sätt på en säkrare grund där 

medborgaren känner ett större ansvar inför det egna samhällets val.   

 

Andra kompetenser som är närliggande de som presenterades av Straume (2014) ovan 

framkommer då vi ser närmare på Englunds (2011) beskrivning av den deliberativa 

demokratins möjligheter. I Englunds fall finns en återkoppling till Benhabibs etiska teorier 

                                                 
1 I sin kontext, antikens Grekland, får detta förstås som att medborgaren var fria män.  
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2som ska ses som en utveckling och kritik av Habermas modell av den deliberativa 

demokratin. Grundstommen är fortfarande det goda samtalet och den sociala kompetensen 

står i förgrunden i Englunds (2011) artikel. Demokratiska kompetenser vilar i detta fall på 

samtalsdygder och goda argument där elevens bakgrund blir en av många komponenter som 

vägs in i argumentationen. Även om det är kunskap som ska ligga till grund för besluten 

menar Englund (2011) att kunskapen måste bygga på förståelse för samtliga parters situation. 

Det är även här som den sociala kompetensen blir avgörande då det är genom träning av 

denna egenskap som eleverna kan bli goda medborgare. Med utgångspunkt från Englund 

(2011) ska en god medborgare i detta fall förstås som en person med egenskapen att kunna 

föra det goda samtalet, framföra välgrundade argument och även förstå och se in i sin 

motparts berättelse. Konflikten om vilken riktning samhället eller kollektivet ska ta är på 

sådant sätt inte det centrala för denna form av demokrati. Istället ligger en koncentration på 

förståelse, samförstånd och förmågan att skapa hållbara beslut som kan gynna samhället i 

förlängningen. Med andra ord blir de demokratiska kompetenserna utifrån Englunds (2011) 

artikel närliggande de som omtalas av Benhabib och Habermas mot vilka Englund tagit spjärn 

i sin egen artikel. Dessa kompetenser kan i sin enkelhet omfattas av det goda samtalet där 

respekt och hänsynstagande inför den andre är centrala komponenter. Detta tillsammans med 

förmågan att praktisera och framföra goda argument grundade på kunskap om den egna och 

andras bakgrunder sammanlänkat med vad vi har kunskap om genom vetenskap. Således kan 

vi se att Englund (2011) är närliggande Straume (2014) i vilka demokratiska kompetenser 

som bör forma morgondagens medborgare. Att notera är att en faktor till detta kan vara 

begreppet autonomi som används av Straume (2014) men även indirekt av Englund (2011) 

genom Benhabibs etiska teorier.  

 

Andra demokratiska kompetenser lyfts fram om vi ser till Englund (2011) och Samuelsson 

(2013). Att notera är att dessa två studier skiljer sig i det avseendet att Englund (2011) utgår 

från en teoretiskutgångspunkt där Samuelsson (2013) utgått från observationer i den norska 

skolan. Vad som lyfts fram inom ramen för båda artiklarna är dock demokratiska kompetenser 

                                                 
2 Benhabibs etiska teorier är en utveckling av Habermas teori om det deliberativa samhället. Skillnaden är att 

Benhabib genom en postmodern kritik, förankrad ibland annat feminismen, problematiserar den deliberativa 

demokratin. Vikta notiser som Benhabib lyfter fram är hur personens bakgrund avgör dennes möjlighet till 

deltagande och påverkan, hur vi är en del av vår egen bakgrund och hur denna förankras i vilka viljor vi ger 

uttryck för. En kvinnofråga kunde inte bli relevant om dessa frågor frånkopplas kvinnans koppling till 

strukturellt förtryck vilket först kan synliggöras genom att kvinnans berättelse får sin tyngd genom hennes 

bakgrund och förståelsen för hur hennes grupptillhörighet påverkar hennes möjligheter. 
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och värden som framträder i den liberala demokratin. Som Englund (2011) beskriver det utgår 

den liberala demokratin ifrån rätten till sin åsikt, yttrandefriheten och mångfalden. Samma 

värden lyfts fram av Samuelsson (2013) som vidare förstärker att beslutsprincipen inom 

ramen för den liberala demokratin blir majoritetsbesluten. Detta är en faktor som såväl 

Samuelsson (2013) och Englund (2011) förhåller sig kritiska till utifrån tesen att majoriteten 

kan rösta för förslag som endast gynnar de egna intressena, något som jag kommer 

återkomma till nedan. När det kommer till demokratiska kompetenser framkommer det från 

såväl Englund (2011) som Samuelsson (2013) att försvaret av individens rätt att uttrycka och 

äga sin egen åsikt ligger centralt. Detta utifrån föreställningen att medborgaren ska försvaras 

från statlig inskränkning då det kommer till rätten att föra sin egen talan. Vad detta medför är 

enligt Englund (2011) att den liberala demokratin vilar på ett försvar från staten där 

individens rätt att uttrycka sig äger förtur. Resultatet av detta blir att argumenten och 

förslagen som ställs upp inför en beslutsprocess ses som jämlika oavsett hur väl underbyggda 

dessa är. Samtidigt blir ett annat karaktärsdrag och en kompetens i den liberala demokratin 

respekten för mångfalden vilket kan bindas samman med försvaret av åsikters lika värde. Den 

stora skillnaden mot de tidigare demokratiformerna ligger således i det starka försvaret från 

staten, friheten från, med en betoning på försvaret av mångfalden. Även voteringens vikt bör 

noteras i denna demokrati form där såväl Englund (2011) som Samuelsson (2013) lyfter fram 

att majoritetsbeslut blir den form genom vilken tyngre beslut fattas. Detta utan att 

nödvändigtvis föregåtts av god argumentation, något som sågs som önskvärda kompetenser 

och faktorer i både den atenska demokratiformen och den deliberativa demokratiformen.   

 

Vad som ska noteras efter denna genomgång av demokratiska kompetenser och värden i tre 

olika demokratiformer är den kritik som finns mellan de olika formerna. Detta är något jag i 

följande stycke kommer lyfta för att skapa en mer fullständig bild. Samtidigt bidrar ett kritiskt 

perspektiv till fler nyanser som annars skulle kunna gå förlorade när det kommer till 

demokratiska kompetenser, värden och hur dessa kan studeras i skola, undervisning och 

värdegrund.  Sheron Fraser-Burgess (2012) lyfter i sin artikel fram kritik mot den deliberativa 

demokratins inflytande i skolan. Fraser-Burgess (2012) ser i sin artikel en risk med den 

deliberativa demokratin som den beskrivs utifrån Gutmann då hon anser att den ger upphov 

till majoritetstyranni. Det som Fraser-Burgess (2012) vänder sig kritisk till är att Gutmann i 

sitt utförande av den deliberativa demokratin tar ett avstånd ifrån gruppidentitet och bakgrund. 
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Två faktorer som Fraser-Burgess (2012) menar måste vara närvarande för att synliggöra och 

skapa grund för beslut som gynnar den större skaran. Denne tanke delar Fraser-Burgess 

(2012) bland annat med Englund (2011) som med utgång ifrån Benhabib menar att en persons 

bakgrund måste synliggöras för att goda beslut ska kunna fattas. Fraser-Burgess (2012) kritik 

av Gutmanns deliberativa modell ligger i detta fall främst i att hon ser att samhället stagnerar 

om bakgrunder inte lyfts fram i beslutsprocessen. Detta utifrån en tanke att människan aldrig 

kan frigöras från vem denne är i den sociala väven som format denne. Något som med 

utgångspunkt ifrån Fraser-Burgess (2012) perspektiv även medför att maktstrukturer 

cementeras och består. Denna tanke går att återfinna i att en viss del av maktstrukturen 

rekonstrueras i olika gruppers historia och bakgrund där vem de är utifrån grupptillhörighet 

även avgör deras värde och tyngd i debatten. Den deliberativa demokratin som modell menar 

Fraser-Burgess (2012) hotar således unga medborgare att fastna i en maktstruktur där somliga 

grupper värderas högre än andra. Att notera är dock att detta kringgås då vi ser till Englunds 

(2011) modell av den deliberativa demokratin i skolan då han erkänner elevernas bakgrund 

som en komponent i det välgrundade beslutet. Detta utifrån tanken att olika grupper kan 

uppleva ett problem på skiftande sätt beroende på deras egen bakgrund, en tanke som går att 

härleda till Benhabib utifrån Englunds (2011) resonemang.  

 

1.4.2 Demokratikunskaper och demokrati i undervisningen, 
didaktiska val och kunskapsinnehåll  
Där jag i föregående underkapitel lade koncentrationen vid demokratiska kompetenser och 

olika former av demokrati som framkommit i tidigare forskning kommer jag i detta kapitel 

lägga koncentrationen på kunskaper och didaktiken. Det vill säga forskning som berör vad 

som sker i klassrummet och hur demokratiuppdraget praktiseras. Detta är väsentligt utifrån en 

förståelse av hur undervisningen förs i praktiken samtidigt som det skapar en dimension som 

ger en fördjupad insikt i hur läroböcker förhåller sig till dessa kunskaper och dimensioner.  

 

Tiina Ekman (2007) och Johan Sandhal (2013) har båda studerat klassrumsperspektivet och 

kunskaperna som förmodas förmedlas i ämnet samhällskunskap när det kommer till 

demokrati. I Ekmans (2007) fall utgår hennes avhandling ifrån skolans demokratiuppdrag 

medan Sandhal (2013) utgår ifrån intervjuer med lärare och elever om demokratiska 

kompetenser och kunskaper i undervisningen. Båda författarna förhåller sig således till 
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undervisningen i samhällskunskap men utifrån olika perspektiv där den ena förhåller sig till 

didaktiska val medan den andre förhåller sig till vilka kunskaper och kompetenser som 

egentlig förmedlas. En gemensam nämnare är hur samhällskunskapen och i förlängningen 

skola påverkar elevers vilja till delaktighet och engagemang i demokratiska aktiviteter.  

 

Sandhal (2013) noterar i sin artikel att samhällskunskapen läroböcker i regel utgår ifrån ett 

deskriptivt perspektiv av demokratier där koncentrationen ligger på att förmedla styrningen. 

Detta problematiseras inte något djupare i artikeln då Sandhal (2013) tar sin utgångspunkt i att 

problematisera didaktiska val och avvägningar som lärare i samhällskunskaps ställs inför när 

det kommer till att vidhålla elevernas vilja att engagera sig gentemot den komplexitet 

samhällsfrågor innebär. Sandhal (2013) noterar här genom sina intervjuer med såväl lärare 

som elever att den naiva sidan är en viktig egenskap som bör hållas levande hos eleven men 

att denna försvinner då eleverna noterar den komplexitet som ämnet samhällskunskap 

innebär. För läraren innebär samhällskunskapen en utmaning rent didaktiskt enligt Sandhal 

(2013) då ämnet ska visa på komplexiteten som samhällsfrågor bär på samtidigt som det ska 

fostra elever till att bli demokratiska medborgare. Problematiken som Sandhal (2013) noterar 

är att samhällskunskapen balanserar mellan elevernas vilja att ge uttryck för åsikter och 

ämnets krav att komma med välgrundade analyser av samhällsproblem. Det vill säga att 

samhällskunskapen bär på ett uppdrag att fördjupa elevernas kritiska tänkande samtidigt som 

läraren ska försöka vidhålla elevens intresse för engagemang i samhällsfrågor. Vad som blir 

problematiskt utifrån intervjuerna som Sandhal (2013) gjort är att när eleverna upptäcker 

samhällsfrågornas komplexitet så försvinner även deras vilja att engagera sig. Det blir en 

reaktion som förstärks utifrån tanken att eleven i sig själv känner sig allt för maktlös inför de 

dilemman och problem som denne ska lösa. En maktlöshet som kan skapa en distansering till 

viljan att påverka där eleven istället väljer att ta avstånd från politiska och demokratiska 

aktiviteter. Rent didaktiskt noterar Sandhal (2013) i sin studie att detta innebär att lärare i 

samhällskunskap ständigt pendlar mellan att visa på komplexiteten i frågor men även de fall 

där samhällsfrågor trots sin komplexitet blivit lösta genom påverkan från olika aktörer. 

Exempel på sådan påverkan kan vara genom organisationer där eleverna själva kan vara 

deltagare och delaktiga.  
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Ekman (2007) lyfter i sin studie fram att demokratikunskaper är en viktig del i den 

demokratiska kompetensen men att denna kompetens inte är den enda kompetensen som 

eleverna bör behärska. Utöver denna kompetens menar Ekman (2007) att demokratisk 

kompetens även innefattas av politiska färdigheter som handlar om att tolka politiska budskap 

och agera i politiska sammanhang. Denna aspekt går sedan att fördjupa genom att se närmare 

på det politiska självförtroendet. Det politiska självförtroendet bygger som Ekman (2007) 

förklarar det på elevens självuppfattade förmåga. Vad som framkommer genom Ekmans 

(2007) studier är att elever med goda demokratikunskaper har en större benägenhet att bli 

politiskt aktiva. Politiskt aktiva kan i detta sammanhang förstås som villiga att rösta men även 

villiga att delta i fredliga demonstrationer. Ekman (2007) noterar även att elever med goda 

demokrati kunskaper i regel har en positiv inställning till att vilja delta i liknade 

demonstrationer för att påverka samhället. Vad som dock framkommer är att kunskaperna i 

demokrati inte påverkar elevernas tendenser att stötta illegala aktioner (Ekman 2007). 

Ytterligare faktorer som framkommer i Ekmans (2007) studie är att det inte är mängden 

undervisning i samhällskunskap som påverkar elevernas demokratikunskaper utan det är 

formen på undervisningen. Här noterar Ekman (2007) att undervisning som utgår ifrån 

deliberativ kvalitéer har en tendens att stärka elevernas demokratikunskaper. Detta stämmer 

med undantag från gymnasieprogram som av tradition domineras av killar. Här menar Ekman 

(2007) tvärtom att en mer klassisk undervisning som lutar sig mot katederundervisning kan 

bidra till ökade demokratikunskaper. Sammantaget visar Ekman (2007) på att undervisningen 

i samhällskunskap främst påverkar demokratikunskaperna men att det politiska 

självförtroendet påverkas i mindre utsträckning. Detta blir intressant återkopplat till Sandhal 

(2013) som genom sin studie noterat att samhällsundervisningen kan riskera att förstöra 

elevernas engagemang och vilja att delta i demokratin.  

 

1.4.3 Sammanfattning tidigare forskning  
Huvuddragen i tidigare forskning har ovan delats in i tre olika teman som utgår från 

demokratibilden, demokratiska kompetenser och undervisning om demokrati. Vad som 

framkommer utifrån detta är den skiftande bilden av demokratin som ger olika ingångar till 

vilka problem demokratin står inför. Den liberala och deliberativa demokratin är till formen 

lika varandra i sina grundvärden och principer men blir sett till utförande skilda från varandra. 

Detta har noterats av såväl Englund (2011), Samuelsson (2013) och Fraser-Burgess (2012) 
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som synliggör och argumenterar för den liberala och deliberativa demokratins för och 

nackdelar. Tydligast med detta är Fraser-Burgess (2012) som problematiserar den deliberativa 

demokratins svagheter som de framkommer utifrån Gutmanns teorier. Englund (2011) utgår i 

detta fall främst från den deliberativa demokratins möjligheter vilket bland annat ger upphov 

till ett motargument mot Fraser-Burgess (2012) problematik. Slutligen blir Samuelsson (2013) 

den som i sina studier noterat hur den liberala demokratin genomsyrar undervisningen genom 

sina intervjuer och observationer av lärare i norska skolan. Utöver dessa två demokratiformer 

presenterar Straume (2014) en ytterligare modell som delvis är en återgång till demokratin i 

antikens Grekland. Skillnaden är att Straume (2014) utgår från en utvecklad version av 

demokratin i antikens Grekland där autonomi, kunskap och ansvar lyfts fram som viktiga 

kompetenser och egenskaper hos framtidens medborgare. Samtidigt problematiserar Straume 

(2014) vår samtid genom att påpeka att den distansering som återfinns mellan medborgaren 

och makthavaren kan urholka demokratins legitimitet. Från detta blir det intressant att 

presentera relevant forskning utifrån spektrumet demokratiska kompetenser. Här har såväl 

Sandhal (2013) och Ekman (2007) noterat att komplexiteten i undervisningen kan bidra till att 

barn och unga förlorar sin vilja att delta i demokratin. Utöver detta identifierar Sandhal (2013) 

hur viktiga komponenter bland barn och unga är naivitet där pedagogen ständigt måste 

balansera mellan didaktiska val som handlar om komplexitet och fostran av framtidens 

medborgare, det vill säga aktiva samhällsmedborgare. Ekman (2007) har i detta fall en större 

koncentration på kompetenser i olika former men gör en intressant notering då hon pekar på 

att undervisningens form och inte dess innehåll är vad som avgör hur ungas 

demokratikunskaper utvecklas. Demokratikunskaper blir här förankrade med politiskt 

självförtroende som är en väsentlig egenskap för ungas vilja att delta i demokratin (Ekman 

2007).  
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2. Metod och vetenskaplig ansats 
I detta kapitel kommer jag beskriva den metod som jag valt att utgå ifrån vid arbetet med 

uppsatsens syfte. På detta kommer det föras en argumentation omkring vald metod och ansats 

som studien vilar på. I detta fall är ansatsen hermeneutiken och metoden en innehållsanalys. 

  

2.1 Hermeneutisk ansats, att tolka och synliggöra 
Hermeneutiken, även benämnd som tolkningslära, är en vetenskaplig tradition som söker 

fördjupade kunskaper genom en pågående dialog med empirin. Det vill säga att 

hermeneutiken söker mer djuplodade kunskaper om det studerade materialet där det finns en 

föreställning att det som möter ögat vid första anblick inte nödvändigtvis är vad som 

egentligen finns där. På detta sätt kan det sägas att hermeneutiken söker att synliggöra och 

skapa tolkningar om den verklighet vi samverkar i och även är medskapare av. Michael Quinn 

Patton (2002) omnämner detta när han närmar sig hermeneutiken genom att säga att 

hermeneutiken söker en fördjupad förståelse av problemområdet. Något som medför att 

forskaren närmar sig sitt problemområde genom att synliggöra sin egen 

förkunskap/föreställning och kontexten som materialet är skapat inom. På detta sätt uppstår en 

pågående dialog mellan forskaren och det studerade objektet som ämnar att skapa en 

fördjupad tolkning av vilka faktorer som ligger bakom materialets utformning.  

 

Patton (2002) nämner att hermeneutiken utifrån Kneller kan beskrivas utifrån fyra steg som 

alla samverkar för hermeneutiken som vetenskaplig ansats och teori. Det första steget är att 

hermeneutiken söker att förstå en människas agerande eller produkt, vilket medför att allt 

lärande är som att tolka en text. Som jag tolkar detta steg handlar det således om tolkandet på 

ett övergripande plan. Genom att söka förstå människans agerande eller produkt ställs vi i en 

position där vi börjar analysera och tolka. Vi söker en mer djuplodad förklaring om vad som 

ligger bakom agerandet eller skapandet. Känslan, kontexten och förmågan att synliggöra det 

som inte syns vid första anblick blir således viktigt i detta steg. Det andra steget är utifrån 

Patton (2002) att alla tolkningar sker utifrån en tradition något. Steg tre blir på detta sätt en 

lika viktig del då detta steg enligt Patton (2002) handlar om att tolkningar inkluderar den egna 

förmågan att öppna upp sig själv för materialet och ställa frågor till det. Det fjärde steget som 

går att sammanfläta med steg två handlar i detta fall om att synliggöra forskarens situation, 

det vill säga min egen situation i detta fall. På sådant sätt har forskaren börjat söka en 
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fördjupad förståelse med sitt insamlade material utifrån en pågående dialog där forskaren 

genom den fördjupade dialogen med materialet söker en djupare förståelse. Vad döljer sig 

egentligen i materialet, vad framkommer när jag särskådar det insamlade materialet på djupet 

och låter mig samtala med det. Här uppstår således den effekt som kan ses som den 

hermeneutiska spiralen3 vilken handlar om den process som uppstår under studiens gång. En 

process som tillåter forskaren att ständigt befinna sig i rörelse uppåt där nya insikter skapar 

nya frågor till dess att forskaren känner att en tillräcklig förståelse för relevanta tolkningar är 

uppnådd.  

 

I denna uppsats innebär detta att jag söker att gå in med ett analytiskt sinne och ställa frågor 

till materialet utifrån min problemformulering. Detta med en koncentration på demokrati och 

medborgaren, hur dessa framställs och synliggörs i läroböckerna. Vad döljer sig i dessa bilder 

och hur kan kompetenserna förstås. Hur ser bilden av demokratin och medborgaren ut i 

förhållande till den föreställning som jag först gick in med. Vad sker när dessa tolkningar 

ställs i förhållande till tidigare forskning om demokratiska kompetenser och medborgarbilder 

liksom vem är medborgaren sett till dessa läroböcker. Sett utifrån detta blir hermeneutiken en 

process genom vilken dialogen mellan material, författare och tidigare forskning kan 

synliggöra något djupare. Detta även om tidigare forskning främst blir relevant i den 

avslutande diskussionen och inte lika synlig i analysen av materialet.  

 

2.2 Innehållsanalys, att synliggöra innebörden av 
dokument 
I detta avsnitt utgår jag främst från Martyn Denscombes (2009) förklaring av att analysera 

dokument i form av en innehållsanalys, vilket kommer ligga till grund för metoden som 

används i detta arbete. Denscombe (2009) beskriver innehållsanalys som en metod genom 

vilken forskaren plockar isär den studerade texten för att synliggöra olika begrepp, meningar 

och företeelser som går i linje med det problemområde som ringats in. I det här fallet innebär 

det att jag genom innehållsanalysen söker att studera vilka demokratiska kompetenser som 

framkommer i angivet material. Detta samtidigt som en kartläggning görs över hur 

läroböckerna beskriver det demokratiska samhället. Att detta blir den valda metoden ligger 

                                                 
3 Cirkeln är även en term genom vilken processen beskrivs. I mitt fall har jag valt spiral då det beskriver en 

rörelse som hela tiden fortgår uppåt utifrån föreställningen om växande kunskaper och förståelser.  
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delvis i att jag utgår från hermeneutiken där synliggörandet av dokumentens innehåll lägger 

grunden för en fördjupad tolkning. Genom användandet av innehållsanalysen framkommer 

således en kartläggning av demokratiska kompetenser och bilden av demokratiska samhällen 

utifrån vilken en djupare analys av materialet kan göras. Även om detta endast är via valda 

stycken som anses relevanta för studiens problemområde. Nackdelen är i detta fall att 

innehållsanalysen, som Denscombe (2009) omnämner det, främst utgår ifrån att omskriva vad 

texten säger i klartext. Det vill säga att eventuella dolda meningar och budskap som texten bär 

på kan komma i skymundan. Detta problem skulle dock kunna kringgås genom att ställa 

diskursanalysen som komplement till innehållsanalysen. I mitt fall har jag dock valt att frångå 

detta alternativ utifrån de tidsramar jag har att arbeta inom. En innehållsanalys blir i detta fall 

den mer tillämpningsbara metoden. 

 

När det kommer till innehållsanalys av dokument på en mer generell nivå menar Denscombe 

(2009) att forskaren måste medvetandegöra vilka kvalitéer det studerade dokumentet bär på. 

Denscombe (2009) menar att dokument i detta fall förekommer i formerna auktoritativa, 

objektiva och faktabaserade. Således består en del av arbetet med innehållsanalysen i att först 

identifiera vilken typ av dokument som studerats, något jag kommer återkomma till under 

kapitlet material. Att vara medveten om är dock som Denscombe (2009) omnämner att 

dokument kan uppfylla flera olika karaktärsdrag även om dokumentet tenderar att ha en 

starkare lutning mot ett specifikt karaktärsdrag. I denna studies fall är materialet som ligger 

till grund för studien läroböcker vilka ämnar att ge eleven ett särskilt perspektiv och en 

samlad mängd information utifrån vilken kunskap kan skapas.  

 

Jag har således valt att använda innehållsanalysen utifrån arbetets omfång, dess syfte och 

tidsåtgången. Här anser jag att innehållsanalysen blev det rimliga valet för detta arbete då 

syftet kan uppnås genom en fördjupad förståelse av vad materialet säger om demokratiska 

samhällen. Nackdelen är som omnämnts att en fördjupad analys kan utebli på grund 

innehållsanalysens form som söker studera klartexten. Detta bör dock gå att komma runt via 

hermeneutikens fyra steg där materialet, även om det är den talande källan i arbetet, studeras 

på djupet. Samtidigt behöver inte detta nödvändigtvis vara en svaghet då processen 

fortfarande synliggör och studerar det problem som står uppställt. Något som senare kan 

fördjupas i arbetets diskussion. Sett till tid ger innehållsanalysen en fördel då insamlat 
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material är i form av skriftliga källor. Möjliga problem ligger istället i det skriftliga 

materialets kvalitéer och hur väl det uppfyller problemformuleringen. En svaghet är till 

exempel om utvalt material inte används i gymnasieskolan, något som kringgåtts genom en 

vag syftesformulering som söker att förstå läroböckernas bild av demokratiska samhällen. 

Omfånget i detta fall måste ses i samband till mängden material som används för 

innehållsanalysen. I mitt fall består materialet av tre läroböcker i samhällskunskap 1b vilket 

jag anser ger en tillräckligt bred grund för fördjupad analys när det kommer till synliggöra 

eventuella likheter och skillnader. På sådant sätt bidrar även materialet till en fördjupad bild 

av den komplexitet demokratibegreppet kan innebära i lärobokstexter.  

 

2.3 Hur analysen genomfördes 
Utifrån studiens syfte har analysen gjorts i två steg sett till material i form av läroböckerna. 

Den första delen i analysen har utgått ifrån att lyfta fram och studera valda stycke i 

läroböckerna. Dessa stycken har valts utifrån sin relevans för studien där demokratibilden och 

medborgarbilden stått i förgrunden för urvalet. När denna innehållsanalys blivit gjord utifrån 

valda stycken och kapitel i läroböckerna sker en ytterligare dimension av analysering. Denna 

gång utgår analysen från en jämförande analys där resultatet från föregående steg låter 

materialet jämföras mot varandra. Detta medför att skillnader och likheter mellan det 

studerade materialet framträder samtidigt som materialet kan ”tala” mot varandra. På sådant 

sätt framstår en mer övergripande och komplett bild. Denna analys fördjupas sedan genom 

valda termer och begrepp som framkommit genom tidigare forskning. En fördjupning av detta 

framkommer slutligen i resultatdiskussionen där studiens resultat diskuteras mot tidigare 

forskning för att skapa en fördjupad reflektion. Den hermeneutiska delen av analysen går 

således att återfinna i tolkandet av texternas innebörd utifrån en sammanslagning av egen 

förförståelse och tolkning av vad texterna säger om demokratibegreppet. Bindning till 

hermeneutiken blir således mindre framträdande även om den finns där som en ram som 

analysen förhållit sig mot.  

 

2.4 Urval 
Till uppsatsen har ett urval av tre läroböcker blivit gjorda för att få en bredare insikt i hur 

olika läroböcker förhåller sig till demokratibilden. Meningen är att ett urval på tre läroböcker 

ger tillräcklig grund utifrån vilken en fördjupad analys kan göra när det kommer till likheter 
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och skillnader i hur demokratibilden framställs. Samtidigt är materialet utvalt i hänsyn till den 

tidsram som uppsatsen ska skrivas inom. Självfallet skulle fler läromedel kunnat väljas ut, 

eller andra läromedel, men i detta fall låg intresset på demokratibilden och medborgarbilden i 

de utvalda läroböckerna. En brist med detta kan ligga i att somliga pedagoger i 

samhällsorienterande ämnen väljer att frångå läromedlet då detta är bristfälligt i ett samhälle 

som ständigt förändras. Detta förhindrar dock inte att läroböcker fortfarande används och 

brukas i viss omfattning något som även påverkar ungas bild av demokratin och sitt eget 

medborgarskap. Urvalet har i detta fall föregåtts av mailkontakt med samhällslärare och 

gymnasieskolor där dessa fått frågan om vilket läromedel dessa använder i sin egen 

undervisning. Svaret på frågan har varierat vilket resulterade i att två av böckerna, Forum 

samhällskunskap och Vårt samhälle blev utvalda. Samhällskunskap, vilket är den sista av 

böckerna i materialet, blev i detta fall utvalt utifrån en överblick gjord genom 

förhandsgranskning av läroböcker i samhällskunskap 1b. På sådant sätt kunde en variation av 

läroböcker väljas ut genom vilka en bredare analys kunde genomföras. En närmare 

presentation av materialet följer i nästa kapitel, materialpresentationen.  

 

2.5 Materialpresentation 
I nedanstående stycke kommer en presentation genomföras av det material som framkom i 

kapitlet urval. Det är således en presentation av de analyserade läroböckerna som kommer att 

skrivas om i detta kapitel.  

 

Forum Samhällskunskap 123 är författad av Krister Brolin och Lars Nohagen båda 

samhällskunskapslärare. Utöver detta är Brolin lärarutbildare och författare där Nohagen är 

förlagsdirektör, författare och lärarutbildare vid stockholmsuniversitet. Som framkommer av 

lärobokens namn är den uppbyggd för att kunna användas i samtliga nivåer av 

samhällskunskap på gymnasienivå. Koncentrationen i denna studie har dock varit på 

demokratibilden som framkommer och kan påverka undervisningen i samhällskunskap 1b. 

Läroboken i sig är tryckt år 2013 och anpassad efter läroplanen för gymnasieskolan 2011 där 

en betoning ligger på vetenskaplighet. Detta framhåller även författarna till boken genom att 

lyfta fram att vetenskaplighet har en central roll i läroboken där ett kapitel i läroboken handlar 

om samhällsvetenskaplig metod och analys.  
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Vårt samhälle samhällskunskap 1b är författad av Gunilla Rundblom och Leif Berg vilka båda 

arbetat som lärare och författat läroböcker tidigare. Även denna lärobok är tryck 2013 och 

anpassad efter gymnasieskolans läroplan som blev gällande år 2011. Författarna skriver själva 

att boken redogör för fakta om viktiga samhällsområden men även en del frågor som ska 

förbereda eleverna för vidare studier och vetenskapligt tänkande (Rundblom & Berg 2013). 

Läroboken i sig är formad efter samhällskunskap 1b, vilket även framkommer genom titeln på 

verket.  

 

Samhällskunskap 1b är författad av Daniel West som är samhällskunskaps och filosofi lärare 

på gymnasienivå. Läroboken i detta fall är tryckt år 2012 och är anpassad efter 

gymnasieskolans läroplan som blev gällande år 2011. West (2012) skriver i inledningen till 

sin lärobok att människan kan ses som en del av en större helhet där delarna påverkar 

varandra. Utifrån detta genomförs en problematisering av samhällskunskapen som ämne där 

läroboken ska väcka intresse bland eleverna för samhällsfrågor. Samtidigt skriver West 

(2012) att han vill visa på den komplexa verklighet som samhällskunskap och 

samhällsvetenskap innebär.  
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3. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet av min studie att presenteras. För att underlätta för läsaren 

har jag valt att besvara vardera fråga för sig. Detta följs upp av mindre delkapitel där vardera 

lärobokens relevanta innehåll presenteras var för sig först för att sedan jämföras mot varandra. 

Förhoppningen är att detta ska skapa en djupare förståelse och insikt i det resultat som 

framkommit efter genomförd studie. Varje övergripande delkapitel kommer på detta att följas 

upp av mindre delkapitel för att tydliggöra och underlätta uppföljningen av den genomförda 

analysen. Mer om detta följer under varje inledning till det övergripande underkapitlet.  

 

3.1 Hur beskrivs demokrati i läroböckerna 
För att besvara denna fråga har jag valt att plocka ut stycken som handlar om demokratin som 

styrelseskick. Arbetet med denna fråga har främst bestått i att lyfta fram vardera lärobokens 

presentation av styrelseskicket vilket även medför att detta delkapitel är uppdelat i tre mindre 

kapitel. Varje delkapitel har som syfte att visa den bild av demokratin som framkommer i de 

studerade läroböckerna. Detta har gjorts för att underlätta för läsaren att följa med i 

resultatredovisningen av den första frågan som studerats utifrån angivet syfte. För att 

tydliggöra analysen av resultatet kommer varje delkapitel även följas upp av ett ytterligare 

delkapitel där analysspråket möter objektsspråket. Detta är ett medvetet val för att skapa 

grunden för en fördjupad analys som följs upp i kapitlet för diskussion av resultatet.  

 

3.1.1 Demokratin som den beskrivs i forum, samhällskunskap 123 
av Krister Brolin och Lars Nohagen  
 

Den grundläggande innebörden i begreppet demokrati är att alla människor ska ha inflyttande i 

frågor som rör dem själva. Vi menar då oftast politisk demokrati. (Brolin & Nohagen 2013, s 

344). 

 

Ovanstående citat är det inledande ord som Brolin och Nohagen (2013) använder vid 

ingången till sitt stycke om demokrati. Betydelsen av demokrati är att alla människor har ett 

inflytande i frågor som berör dem själva utifrån detta begrepp. Detta följs upp av en 

fördjupning där Brolin och Nohagen (2013) beskriver demokratins olika former med 

utgångspunkt ifrån politisk demokrati men det benämner även att demokrati kan komma i 
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form av social demokrati, företagsdemokrati, ekonomisk demokrati och skol-/elevdemokrati. 

En notering görs dock från Brolin och Nohagen att de i det studerade kapitlet ämnar att se 

närmare på den politiska demokratin. Den politiska demokratin följer enligt den beskrivning 

som detta stycke inleds med. Det vill säga att den demokrati som beskrivs i kapitlet utgår ifrån 

människans möjlighet att påverka val som rör dem själva och påverkar deras vardag (Brolin 

och Nohagen 2013). I ett senare stycke återkommer dock Brolin och Nohagen till 

demokratibegreppets betydelse och återger då den ordagranna betydelsen som kan härledas 

från ordets rötter. Detta kommer till uttryck när Brolin och Nohagen (2013) skriver ”ordet 

demokrati betyder folkstyre och kommer från grekiskans demos (folk) och kratia (styre)” (sid 

344). Utifrån detta görs en historisk beskrivning av ordet demokrati med utgång ifrån antikens 

Grekland och den form av demokrati som återfanns där. Att notera är att Brolin och Nohagen 

(2013) i sin beskrivning av demokratin i det antika Grekland även närmar sig 

direktdemokratin som styrelseskick. I detta avseende sker det i en mening där författarna 

presentera direktdemokratin som en styrelseform där alla fria män lade sin röst i direkt 

anslutning till beslutet utan några mellanhänder som påverkade deltagandet eller utfallet av 

beslutet.  

 

Vad som framkommer i det inledande ordet är således en kort presentation av demokratins 

former men även begreppets innebörd. På detta framkommer även en förklaring i läroboken 

där författarna ger en presentation av den form av demokrati som de ämnar att närma sig i 

kapitlet. Detta fördjupas genom en beskrivning av den moderna demokratins framväxt där 

författarna lyfter fram tre viktiga faktorer som inverkat på framväxten av demokratiska 

samhällen. I Brolin och Nohagens lärobok skrivs dessa faktorer ut på följande sätt: 

 

 Den vetenskapliga revolutionen. Gamla ”sanningar” togs inte längre för givna och 

kungens och kyrkans auktoritet ifrågasattes.  

 Samhällsförändring. Industrisamhället ersatte långsamt det tidigare 

jordbrukssamhället och nya behov gjorde sig gällande. 

 Ekonomisk och social förändring. Nya grupper blev ekonomiskt starka och krävde 

inflytande över politiken. (Brolin & Nohagen 2013, s 345).  
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Här skriver Brolin och Nohagen (2013) om den vetenskapliga revolutionen, 

samhällsförändringen i form av industrialiseringen liksom ekonomiska och sociala 

förändringar. Att dessa förändringar lyfts fram ligger i att den vetenskapliga revolutionen blev 

starten på en ny era där gamla sanningar ifrågasattes samtidigt som samhällsförändringen i 

form av industrialiseringen gav upphov till rörelse såväl ekonomiskt som socialt. De 

ekonomiska och sociala förändringarna skapade som framgår enligt Brolin och Nohagen 

(2013)  effekter som gjorde att allt fler grupper gjorde anspråk på makten. På denna väg 

beskrivs således den moderna demokratins framväxt i läroboken. Skillnaden mot demokratins 

tidigare historia ligger således i att den moderna demokratin i större utsträckning handlar om 

gruppers anspråk på makt. En konsekvens av detta blir som Brolin och Nohagen (2013) 

beskriver framväxten av den representativa demokratin där parlament växt fram för att fördela 

ordet mellan samhällets olika grupper. Den representativa demokratin beskrivs här som en 

form av demokrati där folket utser politiker som för deras talan och representerade deras 

intressen i ett parlament (Brolin & Nohagen 2013). 

 

Något som bör lyftas fram är hur det inledande ordet, den inledande beskrivningen av 

demokratin, ligger nära såväl den liberala och deliberativa demokratibilden. Detta framgår 

genom att Brolin och Nohagen (2013) utgår ifrån människors inflytande i frågor som berör 

dem. Vad som bör noteras är ordvalet människor och inte medborgare i detta avseende vilket 

kan ge sken av en deliberativ demokrati. Det vill säga den form av demokrati som söker att 

höra människors olika berättelser för att därifrån fatta välgrundade beslut. Tanken med detta 

är att undvika kränkning av minoritetsgrupper, en tanke som även återfinns i den liberala 

demokratin med skillnaden att beslutsprocessen här utgår ifrån voteringar. Samtidigt är Brolin 

och Nohagens (2013) inledande mening till demokratibegreppet allt för vagt för att göra 

någon distinktion i vilken form av demokrati de menar. Detta då författarna istället väljer att 

förhålla sig till en form av demokrati som de benämner politisk demokrati.  

 

En intressant infallsvinkel i demokrati som styrelseskick framkommer när Brolin och 

Nohagen (2013) ser närmare på folkdemokratier, som förekom i öststatliga länder, gentemot 

demokratierna i västvärlden. Vad som framkommer här är klyftan mellan ekonomisk 

fördelning och rätten till att fritt föra sin talan eller bilda opinion. 
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Under 1900-talet kallade sig många kommunistiska länder för folkdemokratier. De levde inte 

upp till kraven på mänskliga rättigheter och var i praktiken partidiktaturer som förföljde 

oliktänkande och censurerade medierna. Trots detta ansåg dessa länder att de var mer 

demokratiska än de västerländska demokratierna. De tolkade demokrati först och främst som 

ekonomisk demokrati och så länge alla hade ungefär lika bra ekonomisk standard var det 

demokrati. (Brolin & Nohagen 2013, s 351).  

 

Som Brolin och Nohagen (2013) skriver såg öststaterna den ekonomiska fördelningen som 

den främsta faktorn när det kom till att mäta hur demokratiskt ett land var medan västvärlden 

istället utgick från faktorer sammanfattade i de mänskliga rättigheterna. Det vill säga rätten 

till yttrandefrihet och rätten att organisera sig liksom skapa opinion eller intressegrupper. Vad 

som framförs som kritik mot folkdemokratin som den framställs bland dåvarande öststater är 

ledarnas auktoritet på sanningen (Brolin & Nohagen 2013). Detta förklaras sedan av Brolin 

och Nohagen som en faktor till varför de mänskliga rättigheterna måste respekteras för att en 

demokrati ska kunna uppkomma. Att notera är att det här går att skåda en bild av den 

västerländska demokratin som den demokrati som är den ”sanna” demokratin. Samtidigt 

problematiseras den västerländska demokratin och de mänskliga rättigheterna då Brolin och 

Nohagen (2013) beskriver att deras motstridiga värden kan hamna i konflikt med varandra. 

Ett exempel som lyfts fram handlar om rätten till sin egendom som står i kontrast mot sociala 

rättigheter såsom rätten till mat, kläder och bostad. Här blir det som Brolin och Nohagen 

(2013) noterar en värdekonflikt där demokratin står inför en utmaning att avgöra vems 

rättighet som äger företräde. Ytterligare konflikter menar Brolin och Nohagen (2013) går att 

finna i medborgarens rätt till frihet kontra statens skyldighet att skydda sina medborgare. En 

värdekonflikt som kan resultera i att demokratiska stater hamnar i en konflikt mellan 

individens frihet och kollektivets trygghet (Brolin & Nohagen 2013).  

 

När det kommer till demokratin som styrelseform och hur demokratin fattar beslut återger 

Brolin och Nohagen (2013) fyra metoder genom vilka olika beslut tas. Dessa metoder är 

relativ majoritet, absolut majoritet, kvalificerad majoritet och konsensus. Relativ majoritet 

beskrivs av Brolin och Nohagen (2013) som en form för beslutsfattande där minoriteter kan 

styra över majoriteten. Detta utifrån premissen att fyra aktörer söker påverka en fråga där den 
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ena aktören äger rätten att avgöra frågan så länge dennes förslag uppnår mer än 25 % av 

rösterna. Den absoluta majoriteten utgår till skillnad från relativa majoriteten ifrån att en part 

måste få fler än 50 % av rösterna medan den kvalificerade majoriteten istället utgår ifrån att 

2/3 eller 3/4 delar stöttar förslaget. Konsensus som metod skiljer sig i detta avseende från 

övriga tre genom att hävda att samtliga deltagare måste vara eniga i frågan. Exemplet som 

återges i detta fall är FN:s säkerhetsråd där veto kan användas av permanenta medlemsländer 

för att förhindra förslag som de inte godtar (Brolin & Nohagen 2013). Vad som framkommer 

här är olika metoder för beslutsfattande men en vinkel av folkets röst i demokratin är 

fortfarande avsaknad. Detta förekommer dock i Brolin och Nohagens (2013) lärobok vilket 

kommer framkomma i nästkommande stycke som även får avrunda analysen av läroboken 

Forums beskrivning av demokratin.  

 

Brolin och Nohagen (2013) lyfter problematiken med den distanserade medborgaren som 

känner sig maktlös inför de stora besluten som fattas i regering och riksdag.  

 

En ständigt aktuell fråga är hur den enskilde medborgaren ska kunna komma till tals i politiska 

frågor. Människor säger ibland uppgivet att det inte är någon idé att försöka påverka, eftersom 

det ändå inte är någon som lyssnar. Riksdagen och de stora politiska besluten kan kännas väldigt 

avlägsna, men det finns stora möjligheter att engagera sig i politiska frågor i kommunen och 

faktiskt göra sin stämma hörd (Brolin & Nohagen 2013, s 353). 

 

Detta blir ingången till ett stycke där författarna lyfter fram hur den enskilde medborgaren kan 

påverka demokratin. I detta avseende utgår Brolin och Nohagen från svenska förhållanden där 

medborgarförslag, insändare och sociala medier lyfts som exempel på ingångar till påverkan. 

Att notera är att Brolin och Nohagen (2013) genom sociala medier även närmar sig ett globalt 

perspektiv då de lyfter fram de sociala mediernas inverkan på jasminrevolutionen. På detta 

lyfts sedan medias roll fram för demokratiska samhällen, men den enskilde medborgarens 

möjligheter att påverka samhället problematiseras inte i någon större utsträckning. Dock gör 

Brolin och Nohagen (2013) en återkoppling till ett demokratiskt dilemma som återfinns 

mellan kollektivets säkerhet och individens rättigheter. Här noterar författarna att en 

demokratis fundament kan hotas då individers rättigheter blir en förhandlingsfråga för 
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kollektivets säkerhet. Detta då ett sådant avsteg utifrån Brolin och Nohagen (2013) kan 

resultera i att demokratin upphör att vara demokratisk då medborgarens trygghet och rättighet 

har underminerats.  

 

3.1.2 Vilken demokratibild framkommer i Forum samhällskunskap 
123 utifrån analysen 
Vad som framkommer genom Brolin och Nohagen (2013) är en komplex bild av demokratin 

och innebörden av att leva i en demokratisk stat. Värdekonflikter mellan liberal demokrati, 

försvaret av individens rättigheter, och den mer deliberativa demokratin synliggörs även om 

dessa två begrepp aldrig används av författaren själv. Främst framträder dock den liberala 

demokratin då författarna utgår ifrån de individuella rättigheterna som en människa i 

demokratin har. Detta blir tydligt i stycket där Brolin och Nohagen (2013) beskriver att hotet 

av individens absoluta rättigheter även riskerar att hota det demokratiska samhällets 

demokrati. Det som synliggörs genom detta är att författarna lägger ett stöd för den liberala 

demokratin som utvecklats i västvärlden där medborgaren, främst individen, ska vinna skydd 

av sina friheter från staten.  

 

En mer mångsidig bild av demokratin och beslutsprocesserna i demokratin presenteras av 

Brolin och Nohagen (2013) genom förklaringen av processer genom vilka beslut kan fattas 

demokratiskt. Här blir de fyra olika metoderna4 ett stöd för läsaren som ger en fördjupad 

förståelse för komplexiteten bakom olika beslutsprocesser i demokratin. Samtidigt ger Brolin 

och Nohagen (2013) här beskrivningar genom vilka eleven kan få en fördjupad förståelse för 

demokratins komplexitet när det kommer till beslut. Något som ska lyftas fram i detta 

avseende är dock hur de olika metoderna för beslut även lägger grunden för en diskussion om 

hur olika demokratiska system förhåller sig mot varandra. Konsensus står här som den 

beslutsprocess som beskriver hur komplicerat ett demokratiskt beslut kan bli när total enighet 

eftersöks. Det samma gäller för den relativa majoriteten som Brolin och Nohagen (2013) 

lyfter fram där komplexiteten istället ligger i att besluten kan gå igenom på en svag grund där 

risken är att besluten återigen rivs upp inom en snar framtid. Modellen som i detta fall 

gestaltar svenska förhållanden utifrån Brolin och Nohagen (2013) beskrivning av 

demokratiska beslutsprocesser är absolut majoritet. Detta menar författarna är rådande då 

                                                 
4 Relativ majoritet, absolut majoritet, kvalificerad majoritet och konsensus.  
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blockpolitiken medför förhandlingar mellan flera parter som söker att säkra starka förslag 

genom enighet mellan flera parter. Att notera är således att även om de fyra principerna utgår 

ifrån voteringar återfinns skillnader i vilken föreställning om demokratin som ligger bakom 

dessa. Den absoluta majoriteten kan i detta fall sägas bli mötet mellan den liberala och 

deliberativa demokratin då breda överenskommelser eftersöks för att säkra ett beslut. Detta till 

skillnad från den relativa majoriteten som istället ligger närmare den liberala demokrati bilden 

där förslaget med flest röster ska stå som vinnare. Vad som saknas för att kunna avgöra vilken 

demokratisk bild det är som döljer sig bakom är vilka grundkrav som finns för vilka förslag 

som får föras fram. Något som inte fördjupas i Brolin och Nohagens (2013) lärobok. Trots 

detta uppfattar jag en inställning som skriver utifrån den västerländska demokratin vilket även 

är närliggande till den liberala demokratin. Här ska dock noteras att västerländsk demokrati är 

ett komplext begrepp vilket noterats i tidigare forskning, något som även kommer lyftas i 

diskussionsdelen av denna uppsats.  

 

3.1.3 Demokratin som den beskrivs i vårt samhälle, 
samhällskunskap 1b av Gunilla Rundblom och Leif Berg 
Rundblom och Berg (2013) inleder att beskriva övergången till demokratin som en 

förskjutning av makten från kungahuset till folket.  

 

Sedan gammalt hade kungen en grupp rådgivare eller statsråd, som hjälpte honom att regera. 

Statsråden, regeringen, ökade steg för steg sin makt medan kungen försvagades. Vid första 

världskrigets början, 1914, hade kungen förlorat nästan hela sin politiska makt. Nu var det 

regeringen, med statsministern i spetsen, som styrde Sverige. Men bara riksdagen hade rätt att 

besluta om nya lagar, och regeringen måste ha riksdagens stöd för att kunna styra landet 

(Rundblom & Berg 2013, s 15).  

 

Att notera är att denna beskrivning utgår ifrån svenska förhållanden vilket är framträdande i 

Rundbloms och Bergs (2013) lärobok. Demokratin utgår här ifrån valet och varför vi röstar på 

olika partier där författarna inleder med olika citat som gestaltar vad som kan karaktäriseras 

som gnäll eller apati inför den egna möjligheten att påverka. Dessa påståenden utgår ifrån den 

gemensamma nämnaren att misstro den egna möjligheten eller kapaciteten att påverka det 

samhälle människan är verksam inom.  
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”Jag tänker inte rösta. Det spelar ingen roll vad just jag röstar på. En röst hit eller dit ändrar 

ingenting. Och partierna är alla fall så lika varandra. Det kvittar vilka som vinner”. […] Ungefär 

så kan man ibland höra människor säga. Har de rätt eller är det gnäll? Betyder min röst något? 

Spelar det någon roll vilket parti som har makten? (Rundblom & Berg 2013, s 17). 

 

När det kommer till begreppet demokrati skriver Rundblom och Berg (2013) att demokrati 

innebär att medborgarna i ett land styr. Men på detta lägger Rundblom och Berg (2013) in 

restriktioner där de beskriver hur förtroendevalda fattar beslut åt oss utifrån en föreställning 

om att politiken annars skulle bli allt för rörig. Detta fördjupas sedan med att förtroendevalda 

och valen vi gör utgår ifrån idépacket, ideologier, som vi röstar på.  

 

Om politikerna arbetade var för sig och alla drev sina egna frågor, skulle det bli rörigt och 

omöjligt att arbeta i riksdagen och kommunfullmäktige. De politiskt intresserade som har 

ungefär samma åsikter i viktiga frågor går därför ihop och bildar partier (Rundblom & Berg 

2013, s 17). 

 

Här noteras således en värdering om demokratiska system men även en avsaknad av 

demokratiska styrelseskicks mångfald. Anledningen att Rundblom och Berg (2013) närmar 

sig risken för att demokratin kan bli rörig återfinns i deras resonemang omkring personval och 

ideologiska val. Som framgår av författarna utgår den svenska demokratin ifrån att 

medborgarna röstar på ideologiska partier i första hand. Detta utifrån principen att om vardera 

person bedrev en egen agenda skulle politiken bli allt för rörig och beslutsprocessen skulle 

försvåras (Rundblom och Berg 2013). På detta följer en fördjupning av demokratibegreppet 

där Rundblom och Berg (2013) närmar sig det antika Greklands demokrati som 

direktdemokratiska medan de omnämner den svenska demokratin och demokratin i de flesta 

västerländska länder som indirekt eller representativ demokrati. 

 

Indirekt, eller representativ demokrati, betyder att folket väljer representanter, som fattar 

besluten och styr landet under en period. Det är denna form av demokrati som de flesta 
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västländer har. Den grekiska antika demokratin är exempel på det som kallas direk demokrati. 

Där samlades alla fria män på torget för att besluta (Rundblom & Berg 2013, s 21).  

 

Här görs dock en förklaring där Rundblom och Berg (2013) skriver att den representativa 

demokratin ibland har inslag av direkt demokrati och att sådant är fallet vid folkomröstningar. 

I denna fråga skriver Rundblom och Berg (2013) att folkomröstningar i regel är rådgivande 

och inte beslutande, det vill säga att folkets röst är till som stöd i en större fråga.  

 

Att notera när det kommer till folkomröstningar är hur Rundblom och Berg (2013) 

problematiserar folkomröstningarnas inverkan på demokratin. Argument för och emot en mer 

direkt demokrati framförs här. Av intresse är att argumenten som Rundblom och Berg (2013) 

för fram som fördelaktiga utgår ifrån motivation att delta i demokratin och att sätta sig in i 

politiken. Detta till skillnad från motargumenten där Rundblom och Berg (2013) återvänder 

till aspekter som tidsåtgången, huruvida alla har tid att förbereda sig inför stora frågor och 

huruvida det inte skulle bli rörigt om folket släpps in i allt för många beslut. 

 

Är det bra med folkomröstningar? Borde vi ha sådana oftare? Ska de alltid vara beslutande? Är 

folket tillsammans klokare än politikerna? Många svarar ja och tycker att det vore bra och 

demokratiskt att fråga medborgaren i de viktiga frågorna. Då skulle folket verkligen tvingas 

sätta sig in i politiken. Andra menar att det skulle bli rörigt och att många frågor är för 

komplicerade för att var och en skulle kunna sätta sig in i dem. Vissa tror att det skulle skapa ett 

hårt och oförändligt samhälle (Rundblom & Berg 2013, s 22). 

 

En konflikt mellan olika värden synliggörs således i detta stycke där Rundblom och Berg 

(2013) går mellan olika argument i korthet utan att ge en konkret riktlinje förutom i ett 

avseende. Detta framkommer i slutet av ett textstycke där författarna menar att skeptiker 

pekar på att folkomröstningen om högerregeln är ett exempel på att medborgaren inte har 

kompetensen att fatta viktiga samhällsbeslut. Detta resonemang avslutas även med att 

Rundblom och Berg (2013) konstaterar att det i dagsläget förmodligen hade varit en fråga där 

medborgaren i nutid menar att riksdagen gjorde ett bra val att kringgå folkets röst. Men 
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argumenten och fördjupande resonemang omkring varför medborgarens inställning i modern 

tid kan förändrats uteblir.  

 

Valet, för att gå vidare från votering i form av folkomröstning, och hur detta går till liksom 

vilka val vi röstar i upptar en större del av lärobokstexten. Rundblom och Berg (2013) 

beskriver de olika valen den svenska medborgaren genomgår. Inledningsvis nämner de 

personvalen som en möjlighet utifrån vilken medborgaren kan välja vilken person i ett 

politiskt parti som medborgaren vill ska företräda deras fråga inom partiet. På detta följer 

Rundblom och Berg (2013) upp med att beskriva vilka personer som kan ställa upp till val. 

Här lyfter författarna fram att den som är röstberättigad även bär rätten att gå till val som 

möjlig kandidat att bli invald i de olika nivåerna kommun, landsting och riksdag. Detta är 

dock en mindre del av textmassan där Rundblom och Berg (2013) främst skriver fram 

information om hur medborgaren röstar. Stycket avslutas med att beskriva att medborgarens 

val är dolt för andra medborgare, en princip som författarna lyfter fram som viktig för 

demokratin. 

 

I en demokrati är valhemligheten en viktig princip. Ungen behöver tala om för någon annan hur 

han eller hon röstade. I vallokalerna finns det alltid skärmar som man ställer sig bakom när man 

ska lägga ner de olika valsedlarna i kuverten (Rundblom & Berg 2013, s 19).  

 

Varför denna princip är viktig för demokratin skrivs dock inte ut av författarna. Det vill säga 

att det i grunden saknas argument eller värden som kan problematiseras något som även gör 

att principen inte riktigt får någon tyngd i läroboken Vårt samhälle.  

 

När det kommer till rättigheter i den svenska demokratin lyfter Rundblom och Berg (2013) 

fram de grundläggande fri- och rättigheterna som justeras genom regeringsformen. Här 

noterar författarna att rättigheterna angår svenska medborgare och utgår ifrån värden i form av 

rätten att uttrycka idéer, skapa opinion, hålla möten och fritt söka information.  
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Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller 

härstamning. För att vi ska kunna uttrycka våra egna idéer är vi alla garanterade rätten att till 

exempel fritt söka information, hålla möten och demonstrationer, bilda föreningar och politiska 

partier. Dessa rättigheter är skyddade av den svenska grundlag som kallas regeringsformen och 

den kan inte ändras lika lätt som andra lagar (Rundblom & Berg 2013, s 57).  

 

Här tydliggör således Rundblom och Berg (2013) värden som fastställts genom grundlag och 

därmed står under särskilt skydd. Senare återkommer Rundblom och Berg (2013) i sin 

lärobok till tryckfrihetsordningen där ytterligare rättigheter lyfts fram. I detta fall är det 

offentlighetsprincipen som lyfts fram där författarna låter läsaren veta att 

offentlighetsprincipen medför att inga beslut kan föras i skymundan. Ett skydd för 

medborgaren i det svenska samhället och en rättighet som medför att medborgaren kan följa 

upp ett beslut och även se grunden till beslutet (Rundblom & Berg 2013).  

 

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar. 

Tryckfrihetsförordningen är gammal. Den tillkom redan 1766 och har alltså funnits i mer än 200 

år. Anledningen till att offentlighetsprincipen finns är att svenska folket ska ha rätt att veta vad 

myndigheterna gör. Beslut ska inte kunna fattas i smyg och alla ska kunna lägga sig i det 

myndigheterna sysslar med och ifrågasätta vad de gör (Rundblom & Berg 2013, s 62).  

 

3.1.4 vilken demokratibild framkommer i Vårt samhälle utifrån 
analysen 
Rundblom och Berg (2013) utgår som redan nämnts från svenska förhållanden i sin 

beskrivning av demokratin där koncentrationen ligger på den representativa demokratin. Det 

som kan observeras är således hur Rundblom och Berg (2013) har en tyngdpunkt vid 

demokratins funktioner på bekostnad av demokratins värden även om dessa kan återfinnas. 

Värdena som återfinns utgår i detta fall ifrån grundlagstexter och tolkningar av dessa där den 

liberala demokratin blir framträdande. Medborgarens rättigheter hamnar i förgrunden där 

utgångspunkten blir friheten från. Samtidigt ligger koncentrationen främst på den 

representativa demokratins utformning vilket till viss del problematiseras genom fraser som 

handlar om medborgarens distansering från makten (Rundblom & Berg 2013). Denna 

problematisering blir dock aldrig djupgående vilket innebär att en ordentligt grund för de 
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framförda argumenten saknas. Samtidigt blir bilden av medborgaren väldigt tunn då den 

övervägande delen om demokratin i Sverige utgår ifrån valen och processerna bakom valet.  

 

Vad som förfaller intressant i Rundbloms och Bergs (2013) lärobok är koncentrationen på 

medborgaren och inte människan. På detta sätt görs en distinktion vilket kan bero på att 

författarnas använder svenska förhållanden som referenspunkt. Här blir det således svenska 

lagar och förordningar som får stå i förgrunden vid beskrivandet av människors rättigheter. 

Samtidigt påpekar Rundblom och Berg (2013) att den representativa demokratins i somliga 

lägen kan kringgå medborgarnas vilja om denna inte går i linje med vad representanterna ser 

som gynnsamt för samhällets utveckling. På detta sätt utmanas den liberala tanken om 

individens rättigheter delvis utifrån premissen att medborgaren inte alltid kan vara insatt i alla 

frågor. Något som medför att politiker och förtroendevalda måste ta beslut som ibland 

kringgår medborgarens intressen. Här synliggör således Rundblom och Berg (2013) 

konflikten mellan kollektiva värden och individuella värden även om detta inte görs i klartext. 

Istället krävs det att läsaren kan göra en egen reflektion och notis utifrån stycket om 

folkomröstningar som rådgivande och inte beslutande.  

 

Något som även blir framträdande genom Rundbloms och Bergs (2013) ingång via lagar är 

begreppet medborgare istället för människors rättigheter. Detta medför att den svenska 

demokratin beskådas utifrån ett medborgarperspektiv där den svenske medborgarens 

rättigheter hamnar i förgrunden. Denna skillnad kommer jag återkomma till vid jämförelsen 

mellan läroböckerna. Men det som bör noteras är frånvaron av mänskliga rättigheters 

koppling till demokratin, vilket lyftes fram av Brolin och Nohagen (2013). Av vilken 

anledning denna koppling inte lyfts fram i Rundbloms och Bergs (2013) lärobok inte lyfts 

fram går det dock inte att uttala sig om. Antaganden kan göras men dessa måste i så fall ske 

på lösryckta grunder utan förankring i författarnas tanke om läroboken.  

 

3.1.5 Demokratin som den beskrivs i Samhällskunskap 1b av Daniel 
West 
Tidigt i sin lärobok inleder West (2012) med att skriva att då Sverige är en demokrati bär 

medborgaren såväl skyldigheter som rättigheter att påverka samhällsutvecklingen. Detta är 

något jag kommer återkomma till i senare del av uppsatsen då West (2012) i samma stycke 
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lyfter kompetenser som medborgaren bör ha. Vad som ska lyftas fram i denna del är dock 

bilden av medborgaren där West (2013) menar att medborgaren ska utrustas med förmågan att 

utveckla och skaffa sig kunskaper. Kunskaper som kan lägga grunden till välgrundade val för 

samhällsutvecklingen där det står människor fritt att uttrycka sin åsikt inför ett beslut.  

 

Eftersom Sverige är en demokrati har alla både rätt och möjlighet att vara med och påverka 

samhällsutvecklingen. För att kunna delta på lika villkor är det därför viktiga att få möjlighet att 

utveckla de kunskaper, förmågor och redskap som behövs för att följa och delta i 

samhällsdebatten. Men också för att vi ska kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Det kräver 

att vi har kännedom om hur gemensamma beslut fattas och hur vi kan påverka dem, och i 

slutändan hur det politiska systemet fungerar (West 2012, s 8).  

 

Samtidigt skriver West (2013) att det i föreställningen om demokratiska samhällen finns ett 

avståndstagande från diskriminering. Som West (2013) uttrycker det innebär det att 

medborgarna bär ett ansvar för sitt agerande men även bär rätten att skyddas från handlingar 

som inskränker på dennes möjlighet att delta på lika villkor.  

 

West (2012) uttrycker att kampen om den politiska makten i demokratiska länder främst sker 

genom fredliga medel. Här utgår West (2012) från demokrati i betydelsen folkstyre där 

författaren pekar på att tanken är att all makt ska utgå ifrån folket.  

 

I demokratiska länder som Sverige, USA, Indien eller Australien sker kampen om den politiska 

makten främst med fredliga medel. Demokrati betyder folkstyre och tanken är att all makt ska 

utgå från folket. Hur det sedan är tänkt att gå till i praktiken finns det olika uppfattningar om 

(West 2012, s 69-70).  

 

Denna fras problematiseras sedan genom att West (2012) skriver att det finns olika tankar om 

hur demokratin ska verkställas. Här återger författaren dragkampen mellan den direkta 

demokratin och den representativa demokratin. West (2012) återger här Schweiz som 

exempel på en direkt demokrati där statens olika instanser inte kan förvägra sina medborgare 
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en folkomröstning. I exemplet som återges skriver West (2012) att 50,000 namnunderskrifter 

medför att en folkomröstning sker där medborgarna blir inkluderade i beslutet som ärendet 

gäller.  

 

Schweiz används ofta som exempel på ett land med starka inslag av direkt demokrati, det vill 

säga folkomröstningar där alla kan vara med och tycka till. Egentligen fungerar 

folkomröstningarna mest som ett komplement till den vanliga, indirekta demokratin med valda 

representanter (West 2012, s 70).  

 

Denna bild kan sedan ställas mot den representativa demokratin som beskrivs med följande 

ord av West: 

 

I en representativ demokrati väljer folket vem eller vilka som ska fatta beslut som gäller alla i 

samhället. Människor organiserar sig därför i politiska partier som tävla om allmänhetens 

uppmärksamhet och stöd. Ett politiskt parti är helt enkelt en sammanslutning av individer med 

liknande åsikter och uppfattningar (West 2012, s 70).  

 

Den representativa demokratin beskrivs i detta fall som en modell där representanter väljs av 

folket som deras företrädare i politiska frågor. Detta medför som West (2012) skriver att 

medborgarna äger rätten att organisera sig i politiska partier liksom organisera sig för att 

påverka de beslut som fattas på den parlamentariska nivån. Således framträder skillnaden 

utifrån Wests (2012) text ligga i vem som gör besluten och i vilket utsträckning medborgaren 

kan påverka besluten i de olika demokratiformerna.  

 

En punkt som West (2012) lyfter när det kommer till demokratin är vad han kallar 

demokratins krav. Detta ska ses som en lista på krav som ett land ska uppfylla för att ses som 

demokratiskt. Den första punkten som lyfts fram är att ett demokratiskt land måste vara 

neutralt och inte ge favör till enskilda idéer, partier eller aktörer (West 2012).  
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För att ett land ska kunna kallas för demokratiskt måste det uppfylla flera krav. Ett av dessa krav 

är att staten är neutral och inte ensidigt gynnar enskilda partier eller grupper i samhället (West 

2012, s 71).  

 

Detta blir således den princip utifrån vilken demokratin står och faller sett till Wests (2012) 

lärobok. Övriga kriterier är regelbundna politiska val, åsikts och yttrandefrihet, rösträtten, 

majoritetsprincipen och rättssäkerheten. Den första punkten, regelbundna politiska val, ligger 

utifrån Wests (2012) text nära kravet på neutralitet då denna punkt binds samman med vikten 

av fri partibildning. Detta utifrån tanken att medborgaren ska kunna göra ett fritt val mellan 

olika visioner och idéer om hur samhället ska utvecklas. Denna punkt binder an till Wests 

(2012) nästa punkt som handlar om rösträtten som ska vara allmän och lika. Det vill säga att 

varje medborgares röst i en demokrati ska bära på samma värde där yttre faktorer inte får 

påverka värdet en röst har. Alla röster ska bära lika värde mellan medborgarna i valet. Vilket 

går samman med majoritetsprincipen där West (2012) skriver att det parti som samlat flest 

röster vinner den politiska makten under perioden fram till nästa val. Att notera här är den 

förenkling och abstraktion som West gör av en annars komplex verklighet. Den sista punkten 

i detta avseende blir en säkerhet för medborgaren som utgår ifrån rättssäkerheten. Här skriver 

West (2012) att rättssäkerheten ska medföra att alla medborgare inte kan straffas utan stöd i 

lagen. Denna princip skriver författaren även ger medborgaren rätten att prövas i en öppen 

och rättvis rättegång där eventuellt beslut kan överklagas.  

 

Ovanstående kriterier sammanfattar West (2012) som gällande för den liberala eller frihetliga 

demokratin. Detta menar författaren beror på att ovanstående form av demokrati delar 

egenskaper med den politiska liberalismen. Således beskriver West det demokratiska systemet 

i västvärlden och Sverige med en medvetenhet om den överideologi som formar vårt 

samhälles tankesystem. West (2012) själv omnämner detta då han skriver att det liberala 

tankegodset tagit formen av en överideologi då samtliga partier i Sverige enats omkring 

liberala värden.  

 

Länder som lever upp till dessa krav kallas ofta för liberala eller frihetliga demokratier. De 

kallas så eftersom de i mångt och mycket präglas av idéer och uppfattningar från den politiska 
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liberalismen. Liberalismen är en av flera politiska ideologier eller tanketraditioner (West 

2012, s 71).  

 

Dessa liberala värden menar West (2012) är att varje individ är bärare av mänskliga 

rättigheter som är okränkbara och att människor är bärare av lika värde. Vad detta medför 

menar West (2012) är att statens roll blir att värna om människans friheter och rättigheter 

vilket resulterar i en balansgång där staten inte får inskränka på individens friheter. Att notera 

är således medvetenhet om den liberala demokratins tankegods även om denna inte 

problematiseras av West. Den medvetandegörs men inneboenden dilemman som handlar om 

åsikt och värdering lyfts in närmare. En sådan problematisering skulle kunna möjliggöras 

genom att ställa den liberala demokratin mot den deliberativa demokratin. Även om dessa två 

demokratimodeller inte behöver vara konkurrenter kan de synliggöra problematiken med 

olika demokratibilder och överideologier. Detta är något som jag kommer återvända till i 

diskussionsdelen av denna uppsats.  

 

Då West (2012) gjort kopplingen mellan demokrati och den liberala ideologin övergår han till 

kopplingen mot de mänskliga rättigheterna. Här skriver författaren att de mänskliga 

rättigheterna kan delas upp i två olika typer av rättigheter. 

 

Man kan säga att det finns två typer av rättigheter i den allmänna deklarationen. Politiska 

rättigheter samt sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter. De politiska rättigheterna handlar 

främst om gränserna för vad samhället kan tvina den enskilda individen till och rätten till skydd 

mot övergrepp. […] De sociala och ekonomiska rättigheterna är annorlunda eftersom de inte 

bara kräver att man tillåter någonting eller inte hindrar människor att göra något. De ställer krav 

på andra människor att hjälpa dem som inte klarar sig själva (West 2012, s 74).  

 

Den första typen av rättigheter omnämner West (2012) som politiska rättigheter vilka handlar 

om vilka krav samhället kan ställa på individen liksom vilket skydd individen har mot 

övergrepp. Den andra typen av rättigheter menar West (2012) är svårare att uppfylla och han 

skriver om dessa som sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Dessa menar författaren 

är svåra att uppfylla då de handlar om vad en människa bör ha tillgång till, detta medför att 
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fattigare länder enligt West (2012) får ange dessa som mål att sträva mot. Samtidigt lyfter 

West (2012) att dessa rättigheter skapar grunden för olika konflikter om värderingar. En sådan 

konflikt är som West skriver är vilket värde ett liv har om individen som skyddas av 

rättigheten saknar mat och materiella tillgångar för att leva. Något som förtydligas när West 

(2012) skriver om mänskliga rättigheterna är att dessa angår individer även om dessa med 

tiden har kompletterats för att skydda utsatta grupper i samhället. Exempel på sådana grupper 

återger West (2012) som kvinnor, barn och minoritetsgrupper.  

 

Med denna genomgång av demokratin och mänskliga rättigheter går West (2012) över till ett 

kritiskt perspektiv av demokratin. Den första punkten som lyfts fram är distansen som kan 

upplevas finnas mellan folket och de folkvalda i den representativa demokratin.  

 

En del som är kritiska till den representativa demokratin anser att det är ett för stort avstånd 

mellan folket och de folkvalda. De menar att vanliga människor lätt stängs ute och inte 

uppmuntras att delta i politiken. Många upplever också de politiska partierna som 

gammalmodiga och nya medlemmar kan känna att de har svårt att påverka och göra sig hörda 

(West 2012, s 77).  

 

Problemet med detta menar West (2012) utifrån kritikerna ligger i att folk kan känna sig 

utestängda från politiken. Denna tanke förstärks enligt författaren genom att kritikerna pekar 

på att de politiska partierna kan kännas gammalmodiga för nya medlemmar vilket gör att 

medborgaren tar avstånd från politiken istället för att delta (West 2012). En lösning som 

presenterats på detta dilemma är att decentralisera makten så att den hamnar närmare folket, 

något som West (2012) till viss del håller sig kritiks mot.  

 

Ett problem med direkt demokrati är att många av de beslut som idag fattas av valda 

representanter är både komplicerade och krävande att sätta sig in i. En av anledningarna till att 

vi överlåter beslut åt politiker är att de ska kunna ägna en stor del av sin tid åt att de frågor de är 

med och fattar beslut om. Risken med direkt demokrati är att många människor kommer att 

rösta för eller emot förslag de inte har tillräckliga kunskaper om (West 2012, s 78).  
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Kritiken i Wests (2012) fall utgår ifrån att den representativa demokratin växt fram som en 

reaktion på att samhällsfrågor blivit allt mer komplexa. Något som enligt författaren medförde 

att den representativa demokratin växte fram där folkvalda politiker blev valda genom vilka 

välgrundade beslut kunde tas. Det som West (2012) skriver är problemet är således att 

besluten, om medborgaren tvingas delta i alla beslut, skulle vila på allt för bristfälliga 

kunskaper. Samtidigt problematiserar dock West (2012) grupp- och åsiktsrepresentativiteten. 

Denna kritik går att binda an till deltagande i politiska partier där gruppers 

underrepresentation medför att olika perspektiv går förlorade. Detsamma menar West (2012) 

gäller åsiktsrepresentationen som går förlorad där olika gruppers intressen inte lyfts fram i 

politiken på grund av bristfällande deltagande. Även här uppstår dock en konflikt mellan 

värden där West (2012) menar att folkviljan kan stå i motsats till allmänintresset.  

 

Ibland tänker vi oss att de politiker vi väljer företräder olika uppfattningar om allmänintresset 

snarare än olika särintressen. Med allmänintressen menar vi vad som är rätt eller rättvist och bra 

för alla. Har man detta synsätt är det viktigare vilka och värderingar politikerna har än om det 

unga eller gamla, män eller kvinnor Betonar man vikten av åsiktsrepresentativitet menar man att 

det är viktigt att åsikterna politikerna har återspeglar folkviljan (West 2012, s 79).  

 

Om allmänintresset är det centrala i samhället spelar inte grupptillhörigheten roll medan det i 

folkviljan har större inverkan då vi söker att synliggöra och se medborgaren (West 2012). Då 

folkviljan ses som väsentlig menar West (2012) att det är väsentligt att den folkvalde inte 

frångår den breda massans uppfattningar då detta kan resultera i respekten för de poliska 

besluten minskar. Samtidigt skriver West (2012) att folkviljan är problematisk då den utgår 

ifrån ett flertal olika grupper vars intressen kan stå i konflikt med varandra. På detta sätt 

menar författaren att den representativa demokratin kan vara fördelaktig då den löser dessa 

intressekonflikter genom fredliga medel och förhandlingar mellan grupperna.   
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3.1.6 vilken demokratibild framkommer i Samhällskunskap 1b 
utifrån analysen  
West (2012) skriver i ett stycke att kraven som ett demokratiskt land ska uppfylla utgår ifrån 

föreställningen om den liberala demokratin. Intressant är även hur författaren väljer att 

använda begreppet överideologi som inte framkommit i övriga två läroböcker i samband med 

beskrivningen av demokratin. Vad som saknas är utifrån Wests (2012) lärobok i detta stycke 

är dock en fördjupning om den problematik som den liberala demokratin omfattas av. Denna 

problematik är, som observerats genom tidigare forskning, rätten till den egna åsikten i mötet 

med respekten för individens rätt att undkomma kränkning. Detta medvetandegörs i Wests 

(2012) lärobok men inte utifrån den liberala demokratin utan utifrån demokratin som begrepp 

och idévärld. Tydligast blir detta när West (2012) närmar sig diskriminering som ett fenomen 

som bryter mot det demokratiska värdet att låta människor inneha samma möjlighet till 

påverkan. Samtidigt återkommer West (2012) till detta dilemma vid ett antal tillfällen i sin 

lärobok då han problematiserar demokratin som beslutsprocess och styrelseskick. Ytterligare 

exempel på denna problematik blir tydlig i kontrasten mellan allmännyttan och folkviljan där 

särintressen blir en dimension av problematiken som uppstår när olika grupper ställer krav på 

samhället. Här synliggörs även dragkampen mellan viljor där den liberala demokratin enligt 

tradition utgår ifrån majoritetsprincipen, något som West (2012) själv omnämner.  

 

Vad som framkommer i West (2012) beskrivning av demokratin är dock en fördjupad 

problematik mellan direktdemokratin och den indirekta demokratin. Här beskriver West 

(2012) att ett problem med direktdemokratin är kunskaperna som krävs av den enskilde 

medborgaren för att göra välgrundade beslut. Denna problematik går även att återfinna i 

tidigare forskning där ett problem var den tid medborgaren kan avvara på politiska beslut. 

Samtidigt är detta en problematik som går i två riktningar då West (2012) även noterar att den 

representativa demokratin riskerar att distansera sina medborgare från besluten. Även denna 

problematik har lyfts i tidigare studier men då utifrån ett perspektiv att medborgaren som 

distanseras från besluten även känner en distans från ansvarstagandet. Något som i 

förlängningen kan resultera i att demokratin förlorar sin legitimitet. Även om West (2012) 

inte går så långt i läroboken går det att notera en liknande tankegång. Här utgår han istället 

ifrån medborgaren som distanseras från besluten även tappar förtroende och respekten för de 

politiska besluten. Denna tankegång framkommer dock i samband med att West (2012) 

närmar sig särintressen och folkviljan. Utifrån tidigare forskning blir detta en intressant 
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infallsvinkel då tanken om gruppers representation och individers bakgrund ligger nära den 

deliberativa demokratins ideal. Något som gör att West (2012) även om han inte 

medvetandegör det i sin egen text vandrar mellan den liberala demokratin och den 

deliberativa demokratin. Att detta kan förfalla svårt att identifiera kan även ligga i de två 

demokratiformernas många knytpunkter där den skarpaste skillnaden återfinns i hur besluten 

fattas.  

 

Vad som verkar vara fallet efter en närmare analys av West (2012) lärobok är den komplexitet 

med vilken författaren närmar sig demokrati som begrepp och ideologi. Denna komplexitet 

har delvis återfunnits i de två andra läroböckerna som studerats. Dock har de två läroböckerna 

inte visat på samma djupgående problematisering av demokratin och innebörden av att leva i 

en demokrati. Således kan det sägas att West (2012) redogör för en större medvetenhet i sin 

lärobok. Huruvida detta är ett medvetet val från författaren är dock svårt att uttala sig om och 

eventuella reflektioner återkommer i diskussionen där samtliga läroböcker i större 

utsträckning kommer jämföras mot varandra.   

  

3.2 Demokratiska kompetenser som framkommer i de analyserade 
läroböckerna 
Där föregående kapitel med delkapitel ämnade att utforska hur demokratin beskrevs i 

läroböckerna kommer jag i detta kapitel lyfta fram demokratiska kompetenser som beskrivs i 

de olika läroböckerna. Till skillnad från föregående kapitel kommer samtliga böcker att 

presenteras under samma stycke. Detta medför även att läroböckernas likheter och skillnader 

när det kommer till demokratiska kompetenser jämförs i detta kapitel. 

 

West (2012) lyfter tidigt fram vikten av att medborgaren kan söka information, granska 

information, ta till sig information och även inneha tillräckliga språkkunskaper för att utvinna 

information. Här lyfter författaren således fram en rad demokratiska kompetenser som han 

sammanlänkar till demokratins krav på kunskap för välgrundade beslut. Detta är något som 

West (2012) återkommer till i sin problematisering av den direkt demokratiska processen då 

ett problem är mängden kunskap som krävs för att fatta goda beslut. Samtidigt medvetandegör 

West (2012) att det goda samtalet är en kompetens som är väsentlig för bildandet av 

värderingar och åsikter. Detta hävdar han hänger samman med att samhällsfrågor i regel är så 
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komplexa att den som ingår ett samtal om dessa måste vara beredd att godta att dennes bild 

inte är en rådande sanning. Istället måste frågorna i samhällskunskap, så som West (2012) 

uttrycker det, föregås av respekt för den andres upplevelse, känslor och kunskaper. Således 

har West (2012) närmat sig de sociala kompetenserna vilket går att binda an till socialt 

kapital. Socialt kapital är något som omnämns av Brolin och Nohagen (2013) utifrån Robert 

Putnams teori.  

 

Robert Putnam, som i en stor undersökning i Italien på 1970- och 1980-talen, försökte komma 

fram till varför norra Italien hade en mer fungerande demokrati än södra. Han kom efter tjugo 

års studier fram till att norditalienarna läser mer tidningar, är mer engagerade i föreningar, oftare 

är medlemmar i politiska partier än syditalienarna. Det höga deltagandet i det civila samhället 

som utmärkte norditalienarna, gav upphov till något som Putnam kallade socialt kapital – tillit 

till andra människor samt till politiska och offentliga institutioner (Brolin & Nohagen 2013, s 

346).    

 

I och med detta lyfter författarna även fram olika faktorer som bidrar till det sociala kapitalet. 

Socialt kapital utifrån Brolin och Nohagen (2013) sammanfattas med förmågor som aktivt 

deltagande i föreningar, sökande av information via media i olika form och tillit till 

medmänniskor, politiker och institutioner. Brolin och Nohagen (2013) närmar sig genom detta 

även medborgarens ansvar för engagemang i samhället. Det vill säga vikten av att människor 

känner samhörighet och personligt engagemang i en demokrati. Brolin och Nohagen (2013) 

närmar sig på detta demokratiska kompetenser i form av sociala kompetenser där människor 

kan sluta upp, samtala, debattera och diskutera med varandra. Ett annat exempel som 

framkommer på demokratiska kompetenser omnämns av Rundblom och Berg (2013). I deras 

lärobok återkommer förmågan att reflektera och tänka självständigt sammanvävt med 

civilkuraget.  

 

Det finns människor som gör som de blir tillsagda och så finns det människor som har mod att 

tänka själva och lyssna på sitt eget samvete. Det berättas om en sådan man som hette Joseph 

Schultz. […] Hellre än att döda oskyldiga, väljer han att bli avrättad tillsammans med dem 

(Rundblom & Berg 2013, s 133).  
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Här lyfter Rundblom och Berg (2013) det källkritiska tänkandet och förmågan att göra 

ställningstagande som kan utsätta människan själv för risk. Detta är en förmåga som binds 

samman och får avrunda detta stycke där demokratiska kompetenser blivit framlyfta.  

 

För att skapa en bild av de demokratiska kompetenserna som framkommer kan vi se följande 

delar. De sociala kompetenserna som omfattas av det goda samtalet och förmågan att 

framföra men även höra till åsikter och värderingar. Denna kompetens återfinns i samtliga tre 

läroböcker i olika omfång. Tydligast framträder denna kompetens hos West (2012) som 

skriver om den i samband med kunskaper. Brolin och Nohagen (2013) närmar sig istället den 

sociala kompetensen indirekt genom teoretiska antaganden om socialt kapital och demokratin. 

Slutligen har vi Rundblom och Berg (2013) som i en mening vidhåller att människors vilja att 

föra samtal, debattera och diskutera är en väsentlig del av en levande demokrati. Att notera är 

dock att av dessa är det endast West (2012) som närmar sig begreppet det goda samtalet och 

dess förutsättningar för att lösa samhällsfrågor. Detta utifrån föreställning och förståelsen att 

samhällsfrågor många gånger är allt för komplexa för att erhålla enkla svar. Något som gör att 

flera perspektiv och påståenden kan bära en lösning på problemet som ska lösas.  

 

Kritiskt tänkande lyfts fram i samtliga läroböcker men det är endast i West (2012) och 

Rundblom och Berg (2013) som detta görs i samband med demokratier och människors 

påverkan. I båda dessa fall handlar det om kunskaper, den kritiska granskningen men även 

förmågan att ställa sig utanför sig själv. Den sista delen är framträdande i West (2012) 

lärobok då han utgår ifrån samhällsfrågornas komplexitet och kravet detta ställer på 

människans förmåga att samla information och kunskap för att genomföra välgrundade val. I 

Rundblom och Berg (2013) ställs denna förmåga istället i samband med civilkurage och att 

utsätta sig själv för fara för andras väl. Att notera är således att Rundblom och Berg (2013) 

indirekt närmar sig det kritiska tänkandet utifrån förmågan att ställa sig kritisk mot 

auktoriteter och värderingar som i förlängningen kan ses som ohållbara ur ett etiskt 

perspektiv. Det handlar således mer om värden grundade i kunskaper och förståelse för andra 

människors livsöden, något som skulle kunna återkopplas till den sociala kompetensen.  
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Kunskaper lyfts av samtliga författare i olika utsträckning och i regel utifrån demokratiska 

beslutsprocesser. West (2012) skriver om kravet på goda kunskaper inför större beslut i 

samhället vilket även Brolin och Nohagen (2013) liksom Rundblom och Berg (2013) skriver 

om. Det som framkommer är att beslut i en demokrati måste vila på välgrundade argument 

och resonemang vilket samtliga författare menar talar för den representativa demokratin. 

Samtidigt menar West (2012) att detta inte befriar medborgaren från sitt ansvar att vara insatt 

i olika beslut där ett dilemma förekommer. För som West (2012) skriver kan den 

representativa demokratin då den saknar inslag av direkt demokratisk karaktär skapa en 

distansering mellan folket och representanterna. Ett dilemma som skapats utifrån folkets 

distans till de viktiga besluten samtidigt som viktiga beslut bör vila på goda kunskaper. På 

detta sätt synliggörs en komplexitet mellan ansvar, kunskap och välgrundade beslut på ena 

sidan och tiden som går åt till att skapa sig goda kunskaper för beslut på den andra. Såväl 

West (2012) som Rundblom och Berg (2013) återvänder till detta dilemma där tidsåtgången 

för välgrundade beslut i det moderna samhället framhålls som det främsta argumentet för den 

representativa demokratin. Även om detta kan medföra att demokratin som styrelseform 

tappar stöd då folket känner sig distanserade från de stora besluten.  

 

3.3 Jämförande analys och slutsatser utifrån läroböckernas 
presenterade innehåll  
Efter ovanstående analys av läroböckernas innehåll kommer jag i detta stycke göra en 

sammanställning i form av jämförande analys. Meningen är således att visa på skillnader och 

likheter mellan läroböckerna med en större tydlighet. Samtidigt medför den jämförande 

analysen att läroböckerna får tala mot varandra vilken kan bidra till fördjupad förståelse av 

materialets framställning. På detta bidrar även den jämförande analysen till en tydlighet när 

det kommer till likheter och skillnader mellan studerade stycken i läroböckerna.  

 

Som inledning på den jämförande analysen kommer begreppet demokrati att bli framträdande. 

Här finns en likhet mellan författarna då samtliga väljer att utgå ifrån begreppets innebörd 

utifrån en översättning av demo (folk) och krati (styre) (Brolin & Nohagen 2013, Rundblom 

& Berg 2013, West 2012). Att notera är att det endast är i Brolin och Nohagens (2013) fall 

som begreppet förklaras utifrån en särplockning av demo-krati där Rundblom och Berg 

(2013) liksom West (2012) väljer att nämna begreppets innebörd. Då begreppets ursprung och 
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betydelse blivit presenterat övergår samtliga författare till att beskriva direktdemokratin. I 

Brolin och Nohagens (2013) liksom Rundblom och Bergs (2013) fall görs detta med utgång 

ifrån demokratin i antikens Grekland. Den gemensamma nämnare återfinns i att 

direktdemokratin utgår ifrån en beslutsform där makten ligger närmare folket. West (2012) 

delar denna bild med övriga författare även om han inte utgår ifrån antikens Grekland. 

Skillnaden återfinns i vilken kritik som riktas mot direktdemokratiska beslutssystem och hur 

dessa beskrivs utifrån olika värden. Rundblom och Berg (2013) använder i detta avseende mer 

värderande ord då de beskriver direktdemokratin och direktdemokratiska beslutsprocesser. 

Detta sker genom att Rundblom och Berg (2013) beskriver att direktdemokratin löper en risk 

att bli rörig då allt för många ska ingå i beslutsprocessen. Samtidigt som kritik riktas mot 

medborgaren utifrån tanken att medborgaren inte har tid att skapa sig en tillräckligt god 

uppfattning för ett bra resultat. West (2012) är även han något restriktiv i sin hållning till 

direktdemokratin. Skillnaden är dock att West ser att direktdemokratin som beslutsform inte 

handlar om totalinkludering utan inkludering av berörda parter. Det vill säga att kritiken som 

Rundblom och Berg (2013) lyfter fram kringgås då beslutsfattarna i West (2012) beskrivning 

av direktdemokrati är personerna som berörs av beslutet. Den som förefaller hålla sig neutral 

till direktdemokratin, sett till avsaknad av värderingar, är Brolin och Nohagen (2013) då de 

endast beskriver innebörden av direktdemokratin som en process där inga mellanhänder 

mellan berörda och beslut återfinns. Samtidigt lyfter Brolin och Nohagen (2013) fram en 

demokratibild som utgår ifrån att människan alltid äger rätten att påverka och delta i beslut 

som berör denne.  

 

När det kommer till den representativa demokratin som styrelseform och beslutsform står 

läroböckerna närmare varandra. I detta avseende lyfter samtliga författare fram hur den 

representativa demokratin fungerar och hur denna form av demokrati är den vanligaste 

formen av demokrati i västvärlden. Vad som ska noteras är dock med vilken komplexitet eller 

djup som den representativa demokratin beskrivs. En funktionsinriktad förklaring återfinns i 

Rundblom och Bergs (2013) lärobok där koncentrationen ligger på olika former av val av 

representanter. Detta följs även upp av en beskrivning av vad representativ demokrati innebär 

i form av beslutsprocesser. Processen som beskrivs här återfinns hos såväl Rundblom och 

Berg (2013), Brolin och Nohagen (2013) och West (2012)  och utgår ifrån en effektivisering 

av demokratin. Det vill säga att den representativa demokratin kan ses som en utveckling av 
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det demokratiska systemet där representanter i form av politiker får förtroendet att föra folkets 

talan i olika frågor. Reaktionen kan på detta sätt beskrivas som en reaktion på ett allt mer 

komplext samhälle där Rundblom och Bergs (2013) kritik mot direktdemokratiska modeller 

kan få en förklaring. Detta utifrån tanken att människan i det moderna samhället inte längre 

kan sätta sig in i alla de beslut som ska fattas något som medför att den representativa 

demokratin till viss del garanterar att besluten är välgrundade. Denna förklaring återges även 

av West (2012) som pekar på att den representativa demokratin blev en utveckling som 

sprungit ur att samhället i modern tid blivit allt mer komplext. Detta medförde att 

förtroendevalda politiker kunde ses som en god övergång då dessa kunde lägga mer tid vid 

större samhällsbeslut. Hur besluten fattas i en demokrati, oavsett form, är det dock bara Brolin 

och Nohagen (2013) som närmar sig på ett djupare plan. Detta genom att lyfta fram de fyra 

olika metoderna genom vilken en votering kan utformas. Det vill säga relativ majoritet, 

absolut majoritet, kvalificerad majoritet och konsensus där samtliga metoder har sin egen 

särart.  

 

Den sista delen som kommer lyftas fram i denna jämförelse mellan läroböckerna är deras 

förhållning till demokrati och mänskliga rättigheter. Detta är något som kommer fördjupas i 

nästkommande stycke där slutsatser dras om vilka demokratibilder som framträder. Men före 

dessa slutsatser presenteras kommer sambandet som lyfts fram mellan mänskliga rättigheter 

och demokrati lyftas fram. Såväl Brolin och Nohagen (2013) som West (2012) skriver om 

kopplingen mellan demokratin i västvärlden och mänskliga rättigheter vilket inte 

framkommer med samma tydlighet i studerade stycken från Rundblom och Berg (2013). Vad 

som framhålls är att demokratiska värden utifrån Brolin och Nohagen (2013) och West (2012) 

ligger förankrad i de mänskliga rättigheterna. Detta blir tydligt genom de rättigheter som 

demokratin vilar mot där West (2012) tydliggör att de mänskliga rättigheterna värnar om 

individens rättigheter. I Brolin och Nohagens (2013) fall klargörs inte detta då de istället 

lägger en tyngd vid att mängden demokrati i ett land, i västerländsk standard, mäts utifrån 

vilka värden i de mänskliga rättigheterna som uppfylls i landet.  Här pekar Brolin och 

Nohagen (2013) på rättigheter som är förankrade i den fria viljan, rätten att fritt bilda opinion 

och friheten att föra möten. Vad som framkommer är således att de mänskliga rättigheterna 

utifrån Brolin och Nohagen (2013) liksom West (2012) binds samman på sådant sätt att de 

kan studeras som delar av varandra. Den ena existerar i samspel med den andra och de bildar 
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ett beroende av varandra. Denna vinkel på demokratin och mänskliga rättigheter förkommer 

dock inte i Rundblom och Bergs (2013) lärobok där koncentrationen istället ligger på svensk 

lagstiftning. En sådan ingång medför att demokratin istället förstås utifrån rådande 

samhällskontrakt vilket är en ytterligare ingång till nationers uppbyggnad och rådande villkor.  

 

Utifrån ovanstående fras om samhällskontraktet är det tillfälle för en avrundning av detta 

underkapitel utifrån några korta slutsatser med utgång ifrån bilden av medborgaren. Vem 

medborgaren är och vilka förväntningar och föreställningar som finns om medborgarens 

kompetenser. För även om demokratibilden blivit ett övergripande tema går det att se en bild 

av medborgaren i texternas som studerats, en bild som skiftar mellan författarna. Huruvida 

detta skiftande perspektiv beror på författarnas egen medvetenhet om ämnet dock är något jag 

tänker låta vara osagt. Detta då det ligger utanför ramen av min studie men även utanför min 

egen kännedom om författarnas kunskaper i ämnet. Vad som framkommer i läroböckerna är 

en kritisk förhållning till medborgaren och dennes position vid beslutsfattandet i demokratiska 

samhällen. Skillnaden ligger här i hur författarna riktar sin kritik mot medborgarens 

inkludering och utifrån vilken grund. Som omnämnts lägger Rundblom och Berg (2013) in 

värderande ord om rörighet och medborgarens bristande kunskaper när det kommer till 

direktdemokratiska incitament. Här framträder således en bild som ger en känsla av 

medborgarens okunnighet som en spärr för deltagande även om Rundblom och Berg (2013) 

samtidigt problematiserar medborgarens syn på demokratin. Detta utifrån vad författarna 

omnämner som olika former av gnäll där kritiken har sin grund i distansen mellan folket och 

makthavaren. Brolin och Nohagen (2013) bär i detta fall en mer neutral betoning på 

medborgarens roll. Detta framträder genom att Brolin och Nohagen (2013) utgår ifrån att den 

representativa demokratin blev en förskjutning som skede då gruppers olika viljor för 

samhällets utveckling blev mer framträdande. Här utgår således Brolin och Nohagen (2013) 

från en beskrivning av samhällsutvecklingen där frågorna gått från individuella till kollektiva. 

Samtidigt är Brolin och Nohagen (2013) de enda som utgår ifrån att demokrati i sin grund 

innebär att människan har rätt att påverka beslut som angår denna. Detta är en tolkning som 

inte framkommer hos Rundblom och Berg (2013) eller West (2012), något som medför att 

bilden av medborgaren i Brolins och Nohagens (2013) lärobok är mer inkluderande. Eller i 

andra ord mer deliberativ i sin demokratiutformning utifrån principen att varje grupp som 

berörs av ett beslut ska höras före beslutet antas. Detta för att skapa grunden till goda beslut 
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och en välgrundad samhällsutveckling. West (2012) förhåller sig liksom Rundblom och Berg 

(2013) kritisk till direktdemokratiska former men här återfinns en mer utvecklad kritik. En 

medvetenhet finns från West (2012) sida om medborgarens vilja att närma sig makten där han 

problematiserar distanseringen mellan medborgaren och makthavaren i demokratin. Samtidigt 

lyfter West (2012) fram att huruvida decentralisering av makten i en demokrati är en god väg 

att gå eller ej beror på kunskapen som medborgaren kan samla på sig. West (2012) visar 

således en misstro till medborgarens kunskaper men inte utifrån rörighet såsom Rundblom 

och Berg (2013). Wests (2012) kritik i en rädsla att medborgaren inte ska finna tiden att samla 

tillräckliga kunskaper för välgrundade beslut. Samtidigt lyfter dock West (2012) liksom 

Brolin och Nohagen (2013) fram hur medborgaren är ett viktigt inslag även i den 

representativa demokratin. Här lyfter West (2012) fram att medborgaren måste synliggöras i 

grupper som kan påverka makten för att gynna såväl folkviljan som det allmänhetensgoda. 

Således visar West (2012) en tendens att lyfta fram den deliberativa demokratin även om han 

själv skriver utifrån den liberala demokratins premisser.  

 

3.4 Avslutande ord om resultatet 
Som framkommit förhåller sig läroböckerna till demokrati utifrån olika grader av komplexitet, 

detta utifrån läroböcker som är gjorda för samhällskunskap 1b. Även om innehållet till viss 

del överensstämmer med varandra framgår en skillnad i förhållningssättet till vilka begrepp 

som används i läroböckerna. Sådana skillnader märks främst i komplexiteten och 

medvetenheten som utmärker läroböckerna vid bemötandet av demokratin som beslutsprocess 

och faktorer som påverkar demokratins utformning. Mänskliga rättigheter lyfts fram som 

förankrade i demokratin och demokratins krav men det är endast i West (2012) fall som 

kopplingen görs till den liberala demokratin. För den som har förkunskaper går detta att läsa 

ut i de andra två läroböckerna men begreppet överideologi framkommer aldrig och en 

dimension i vad som formar demokratins villkor uteblir således. Dessa små nyansskillnader 

påverkar elevernas perspektiv på demokrati utifrån ett läroboksperspektiv där läraren genom 

urval av litteratur påverkat vilken uppfattning och förståelse eleverna kan komma att lämna 

skolan med. Detta är liksom andra frågor något som nu kommer att lyftas i den avslutande 

diskussionen som kommer att avrunda detta arbete. Här kommer på ett tydligare sätt tidigare 

forskning möta resultatet som framkommit i denna studie där jag även kommer förhålla mig 

kritisk till genomfört arbete.  
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4. Diskussion 
I denna avslutande del av uppsatsen kommer jag lyfta fram reflektioner omkring såväl metod 

som resultat. Metoden kommer handla om eventuella svagheter och styrkor i metodvalet 

liksom vilka avvägningar som gjorts för att motverka svagheterna. Metoddiskussionen blir 

således främst en kritisk reflektion omkring använd metod till uppsatsen och problem som 

uppstått under studiens gång. Resultatdiskussionen kommer i detta avseende binda resultatet 

till tidigare forskning. Detta för att skapa en fördjupad reflektion omkring resultatet som 

framkommit i uppsatsen och vilket värde dessa resultat har didaktiskt.  

 

4.1 Metoddiskussion  
I denna studie har en innehållsanalys legat till grund för resultatet sammanvävt med 

hermeneutikens tolkningstradition. Genomförandet har skett genom urval av citat och referat 

från studerade läroböcker för att därigenom skapa en dialog omkring läroböckernas innehåll 

men även mellan läroböckerna. Tyvärr medförde detta en brist då en fördjupad problematik 

om vilka normer läroböckerna återspeglar inte riktigt kommer till uttryck. Istället sker en 

överblicksbild utifrån såväl hänsyn till uppsatsen slutgiltiga volym och innehållsanalysens 

gränser. En komplettering skulle i detta fall kunna ske genom en sammanvävning av 

innehållsanalysen och diskursanalysen där den senare går mer på djupet med det dolda 

budskapet. Vilka normer och värden förmedlas genom läroböckerna och hur kan dessa 

påverka bilden som framkommer av demokratin och medborgaren. En sådan ingång till 

problemområdet skulle generera ett resultat som går mer på djupet när det kommer till 

läromedel som normbildande vilket skulle kunna stärka resultatet. Diskursanalysen som 

komplement skulle även generera en fördjupad reflektion tillsammans med hermeneutiken där 

en djupare diskussion skulle kunna föras mellan författare, föreställning och materialets 

presentation av olika fenomen och dolda föreställningar. Trots detta anser jag att uppsatsen 

fyller ett syfte och lyfter fram en relevant problematik. Detta då uppsatsen synliggör och även 

medvetandegör hur läroböckerna till innehåll ligger varandra nära även om små 

nyansskillnader framkommer. En intressant ingång skulle på detta kunna vara att se hur 

läroböckerna förändrats över tiden sett till övergångar mellan såväl läroplaner och 

samhällsutveckling. Något som kan ligga som förslag till framtida studie i området.  
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4.2 Resultatdiskussion 
För att göra detta stycke mer lättöverskådligt har jag valt att dela in det i två olika delar. Den 

första delen kommer uteslutande att handla om demokratibilden och medborgarbilden där 

relevant tidigare forskning kommer diskuteras i samspel mot det resultat som framkommit. 

Andra delen kommer utifrån detta lyfta demokratikompetenser och demokratikunskaper 

utifrån tidigare forskning och framtaget resultat. Detta för att skapa en fördjupad förståelse för 

didaktiska val i undervisningen men även hur läroböckerna kan påverka den kunskap eleven 

bär med sig efter avslutade studier.  

 

4.2.1 Demokratibilden 
Vad som förefaller intressant sett till läroböckerna är frånvaron av medvetenhet eller 

medvetandegörande om vilken demokrati som förespråkas inom ramen för läroböckerna. I de 

läroböcker som studerats visar endast West (2012) på en medvetenhet om vilken demokrati 

denne skriver utifrån sett till demokratin i västvärlden. Här förekommer bruket av begreppet 

liberal demokrati och rättigheterna som är förankrade till den liberala demokratin. Dessa 

punkter ligger nära de punkter som presenteras av såväl Englund (2011) och Samuelsson 

(2013) när det kommer till den liberala demokratins innebörd. Här lyfts kvalitéer som friheten 

att uttrycka sig mot värden samt friheten att bilda sig en egen uppfattning. Precis som 

Englund (2011) närmar sig West (2012) i detta avseende hur kärnan i den liberala demokratin 

utgår ifrån individens försvar från staten. Detta är även något som framkommer i Brolin och 

Nohagens (2013) liksom Rundblom och Bergs (2013) läroböcker även om dessa aldrig 

omnämner termen liberal demokrati. Hos dessa framhävs istället konflikten mellan 

kollektivistiska värden och individualistiska värden vilket ger upphov till värdekonflikter. 

Vad som dock saknas i Brolin och Nohagens (2013) liksom Rundblom och Bergs (2013) 

läroböcker är medvetandegörandet om vilken demokratiform dessa värden samverkar och 

kolliderar med. Samtidigt ska här lyftas fram att samtliga av de tre läroböckerna ger intryck 

av att till viss del lyfta fram kvalitéer som är sammanlänkade med den deliberativa 

demokratin. Detta är främst tydligt i Brolin och Nohagens (2013) lärobok där det 

framkommer att ett kriterium för demokratin är att människan kan påverka beslut som angår 

denne. Liknande värden sammanlänkas till såväl den liberala demokratin som den deliberativa 

demokratin vilket såväl Englund (2011) som Fraser-Burgess (2012) klargör. Skillnaden är 

dock hur Englund (2011) och Fraser-Burgess (2012) valt att tolka detta värde inom respektive 
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modell för demokratin. I Englunds fall finns en betoning på grupptillhörighetens funktion för 

välgrundade beslut i en deliberativ demokrati där Fraser-Burgess (2012) kritiserar avsaknaden 

av densamma som en svaghet i den deliberativa demokratin. I Fraser-Burgess (2012) fall 

återfinns istället denna styrka i den liberala demokratin som till viss del erkänner härkomst 

som en faktor att ta hänsyn till vid beslut. Kritiken som återfinns utifrån den liberala 

demokratin i detta fall är dock att majoritetens tyranni kan bli närvarande ett fenomen som 

såväl Englund (2011) och Samuelsson (2013) vidrör. Att detta blir väsentligt att lyfta i 

resultatdiskussionen beror på att det även visar den komplexitet som återfinns när det kommer 

till att identifiera vilken demokrati vi samverkar inom och söker att förklara för andra. Kanske 

är detta en möjlig förklaring till att såväl Brolin och Nohagen (2013) som Rundblom och Berg 

(2013) har undvikt att sätta ett begrepp för demokratin de skriver om. Detta för att kringgå 

den komplexitet det innebär att skriva om demokratin på ett fördjupat plan där flera modeller 

kan samverka med varandra även om den ena demokratimodellen har företräde över den 

andra.  

 

West (2012) gör i detta fall en fördjupad förklaring av vår demokrati då han närmar sig termer 

som överideologi, något som bidrar till en ökad förståelse för vårt demokratiska system. 

Samtidigt kan detta skapa en onödig komplexitet i undervisningen om demokrati då 

västvärlden står inför en skiftning i sin egen demokratiform.  Detta är ett dilemma som 

Straume (2014) närmar sig där hon ser att demokratin i västvärlden har gått från kollektiva till 

individualistiska värden till att nu stå på randen till utvecklingen av autonoma värden. Kanske 

är det som så att en lärobok för att skapa en fördjupad förståelse av demokratins komplexitet 

måste namnge dess former som West (2012) gjort det. Men att denna förklaring sker utifrån 

ett kapitel där olika demokratimodeller ställs mot varandra. Som det framkommer i de 

studerade läroböckerna har detta till viss del gjorts men utifrån direkt och indirekt demokrati. 

Här ser vi således en förenklad förklaring av en komplex verklighet där samtliga författare 

valt att utgå från en abstraktion av verkligheten. Det vill säga de två ytterligheterna av 

demokratins former även om komplexiteten finns där genom att författarna pekar på mötena 

mellan mer direkta former av demokrati i den indirekta demokratin. Exempel görs här av 

Rundblom och Berg (2013) genom folkomröstningar något som även lyfts fram av West 

(2012). Skillnaden är att West (2012) väljer att utgå från en existerande direktdemokrati i 

form av Schweiz medan Rundblom och Berg (2013) utgår ifrån svenska exempel för att vinna 
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kraft i sin argumentation mot direktdemokratiska element. Vad som förefaller var ett dilemma 

utifrån såväl Rundblom och Berg (2013) liksom West (2012) är medborgarens förtroende och 

distansering till makten. Detta är ett dilemma som är relevant och även lyfts fram av Straume 

(2014) där hon till och med går så långt som att säga att en demokrati vars medborgare 

förlorar ansvaret inför sitt lands beslut även har kullkastat demokratin. Det vill säga att 

Straume (2014) noterar samma problematik som Rundblom och Berg (2013) liksom West 

(2013) med skillnaden att hon pekar på att samhället måste fostra medborgaren till 

ansvarstagande. Med utgång ifrån läroböckerna måste det således finnas en källa till 

inspiration här, en medvetenhet och en form av hopp där unga genom läroböckerna får en 

större förståelse för hur de kan påverka sitt samhälle. Om då termer som används i Rundblom 

och Bergs (2013) lärobok får styra diskursen och bilden av demokratin finns en risk att unga 

känner en distans till makten. På samma grund går det att rikta kritik till West (2012) då 

denne genom sin skeptiska inställning mot decentraliseringen kan återspegla att det krävs en 

distansering mellan folket och makten. Skulle en sådan bild prägla ungas bild av demokratin 

och förstärkas genom läroböckerna finns även en risk att den typen av demokratibild blir en 

stående sanning. En sådan utveckling skulle resultera i det som Straume (2014) delvis fruktar 

då hon uttrycker att medborgaren förlorar sin autonomi något som i förlängningen leder till att 

demokratin förlora sin legitimitet.  

 

4.2.2 Demokratiska kompetenser, demokratikunskaper och 
didaktiska övervägande sett till läroböckerna 
Efter ovanstående genomgång av demokratibilden som framkommer i studerat material blir 

koncentrationen i detta sista kapitel i denna uppsats demokratiska kompetenser, kunskaper 

och didaktiska överväganden. Det vill säga att jag här närmar mig frågor som har en tätare 

förankring med genomförd undervisning och lärandet i skolan. Hur bilden av demokratin 

genom valt läromedel kan påverka undervisningen och framtida medborgares vilja att 

påverka. Som omnämnts i tidigare forskning av såväl Ekman (2007) och Sandahl (2013) 

påverkas elevernas vilja att delta av faktorer såsom komplexitet och förvärvade 

demokratikunskaper. Jag menar att läroböckerna, även om graden av inverkan kan diskuteras, 

inverkar på dessa två faktorer och således även elevernas bild av möjligheten att påverka. 

Som framkommit bär läroböckerna i olika utsträckning på en högre eller lägre grad av såväl 

abstraktion som komplexitet vilket inverkar på hur demokratin presenteras. Detta 
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framkommer såväl genom demokratibilden som förmedlas, vilket diskuterades i föregående 

underkapitel, som demokratikunskaperna som förmedlas.  

 

Vad som framkommer genom studien av utvalda läroböcker är en tyngdpunkt som ligger vid 

att förmedla fakta om demokratin. Det vill säga demokratins funktioner, dess ursprung och 

formerna direkt och indirekt demokrati. På detta förekommer dock värderingar om de 

demokratiska formerna och det är detta som är av intresse för diskussionen. Anledningen till 

detta är att värderingar återspeglar och återger förväntningar om samhällets böra5. Fakta ger i 

detta avseende en beskrivning av ett vara där värderingarna ger en insikt i samhällets böra. 

Som framgått tidigare speglade dessa värderingar, när det förekom, ett skeptiskt 

förhållningssätt mot direktdemokratin medan den indirekta demokratin sågs som en del av 

samhällsutvecklingen. Samtidigt blev detta perspektiv i läroböckerna problematiserat då 

distanseringen mellan medborgaren och makthavaren lyftes som ett problem. Dilemmat med 

distansering återfinns även i tidigare forskning sett till didaktiska val där Sandahl (2013) 

pekar på att läraren i samhällskunskap alltid står inför övervägandet mellan komplexitet och 

formandet av framtida medborgare som är aktiva. Här pekar Sandahl (2013) på att 

komplexiteten i samhällsfrågor kan släcka elevernas lust till deltagande då dessa känner att 

eleverna som enskilda aktörer inte kan påverka. Återkopplar vi här till läroböckerna kan det 

här finnas en risk för att läroböckerna förstärker denna bild av medborgarens oförmåga att 

påverka när medborgaren pekas ut som okunnig. Eller som det uttrycks i läroböckerna inte 

tillräckligt kunnig för att kunna fatta goda beslut. Om en sådan bild förankras och förstärks 

genom såväl genomförd undervisning som läroboken som används i undervisningen uppstår 

således en risk där eleven tappar tilltron till sin egen kompetens. Eller som det kan sägas med 

Ekmans (2007) begrepp att eleverna får ett törne i sitt politiska självförtroende. Denna 

egenskap är dock förankrad i undervisningens form och inte undervisningens innehåll där 

Ekman (2007) pekar på att undervisning med deliberativa inslag ökar elevernas 

demokratikunskaper. Ställt mot läroböckernas perspektiv blir detta således en intressant 

kontrast i undervisningen då dessa främst utgår ifrån en liberal demokrati. Även om den 

deliberativa demokratin och den liberala demokratin inte behöver stå som varandras motsatser 

så medvetandegör inte läroböckerna den deliberativa demokratins färdigheter och ideal. Detta 

                                                 
5 Böra är vad samhället bör sträva mot att bli, det är vad det nuvarande samhället bör bli i framtiden. Varat är där 

vi är medan böra är ditt vi tänker oss komma med samhällsutvecklingen utifrån givna och förändrade normer, 

föreställningar och förutsättningar.  
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trots att läroböckerna i viss utsträckning uttrycker deliberativa kvalitéer som en viktig del av 

demokratins funktioner. Samtidigt ska här tydliggöras att det endast är Wests (2012)  lärobok 

som i grunden uttrycker vilken demokratiform som beskrivs där övriga läromedel aldrig 

medvetandegör detta. Om en sådan komplexitet påverkar elevernas uppfattning om sina 

möjligheter att påverka demokratin kan jag inte ge svar på inom ramen för denna studie. Men 

ett antagande för framtida undersökningar är att det rent didaktiskt bör vara fördelaktigt att 

välja den lärobok som synliggör och medvetandegör demokratins olika former. Detta utifrån 

en tanke att framtida medborgare med större säkerhet och precision kan röra sig i det 

demokratiska samhället genom att ge uttryck för samhällets böra men framförallt demokratins 

böra. En sådan medvetenhet skulle således kunna resultera i ett större politiskt självförtroende 

något som Ekman (2007) menar bidrar till mer aktiva medborgare. Således skulle Straumes 

(2014) kritik förlora kraft samtidigt som läraren i samhällskunskap genom sina didaktiska val, 

i såväl läromedel som undervisning, närmar sig en undervisning som formar den autonome 

medborgaren. Något Straume (2014) menar är nödvändigt för att inte demokratin ska 

misstroende förklaras utifrån den klyfta som annars kan uppstå mellan makthavare och 

medborgare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Litteraturförteckning 
Brolin, Krister, & Nohagen, Lars (2013): Forum Samhällskunskap 123. Stockholm: Sanoma 

Utbildning AB. 

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Ekman, Tiina (2007): Demokratisk kompetens Om gymnasiet som demokratiskola. Göteborg: 

Göteborg statsvetenskapliga institutionen 103. 

Englund, Thomas (2011): The Potential of Education for Creating Mutual Trust: Schools as 

sites for deliberation. Educational Philosophy and Theory, s.236-248. 

Fraser-Burgess, Sheron (2012): Group Identity, Deliberative Democracy and Diversity in 

Education. Educational Philosophy and Theory, s.480-499. 

Fritzén, Lena (2003): Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en intergrerad helhet. 

Utbildning & Demokrati , s.67-88. 

Skolverket (2011): LGY 11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola. Stockholm: Skolverket  

Patton, Michael Q. (2002): Qualitative research & evaluation methods. London: Sage 

Publications. 

Rundblom, Gunilla, & Berg, Leif (2013): Vårt samhälle Samhällskunskap 1b. Stockholm: 

Repro 8 AB. 

Sandahl, Johan (2013): Being Engaged and Knowledgeable: Social Science Thinking 

Concepts and Students' Civic Engagement in Teaching on Globalisation. 

Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, s.158-179. 

Samuelsson, Martin (2013): Deliberativ demokrati i den norska skolan. Utbildning & 

Demokrati, s.47-63. 

Straume, Ingrid S. (2014): Education in a crumbling democracy. Ethics and Education, s.187-

200. 

West, Daniel (2012): Samhällskunskap 1b. Stockholm: Liber AB. 

 


