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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de grundläggande demokratiska 

värderingarna förmedlas i lärobokstexter i samhällskunskap för mellanstadiet. Enligt läroplanen är 

det en av skolans uppgifter att förmedla och förankra demokratiska värderingar hos eleverna, och 

då är det intressant att undersöka hur dessa värderingar förmedlas i de texter som eleverna läser. 

Med en konstruktivistisk utgångspunkt är det relevant att undersöka de texter som fokuserar på att 

beskriva demokrati, eftersom eleverna förväntas göra en koppling mellan begreppen demokrati och 

demokratiska värderingar.  

Genom en kvalitativ textanalys har de fem mest populära läroböckerna utgivna efter Lgr11 

undersökts, och studien visar att framförallt jämlikhet mellan könen och allas lika värde till viss del 

uttrycks explicit, medan individens frihet, individens integritet, människans egenvärde och 

solidaritet förmedlas mer implicit eller bara förutsätts i texterna. Med värdepedagogisk ansats har 

analysen gjorts för att bidra med underlag till mer kunskap om vad som förmedlas genom 

läroböcker mer än ämneskunskap. Variationen i tydlighet och betoningar mellan läroböckerna visar 

också på vikten av ökad värdepedagogisk medvetenhet hos lärare i valet av läromedel.  

 

Nyckelord: Värdepedagogik, Demokratiska värderingar, Läroböcker, Demokrati   
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1. Inledning 

Att demokrati är det bästa sättet att styra ett land anses vara en självklarhet i Sverige, en självklarhet 

som även gestaltas i läroböcker. Enligt läroplanen och Skollagen ska den svenska skolan vila på “de 

grundläggande demokratiska värderingar[na]” (Lgr11, 2018, s. 5 och SFS, 2010:800, 1 kap. 4 §). 

Dess värderingar ska inte bara ligga där som en osynlig grund utan de ska förmedlas, förankras och 

gestaltas i hela skolans väsen och vardag. Men vilka är de och hur förmedlas de till våra barn? Även 

om de står i officiella dokument för skolan så är det inte en allmänt känd och vedertagen lista som 

vem som helst på stan skulle kunna räkna upp eller känna igen. Ändå ska alla barn i svensk skola 

inte bara kunna dem, utan även fostras till att omfatta dem. I en kultur som så mycket hyllar 

individens egna val så är det intressant att just dessa värden inte är valbara, och det gör att de 

förtjänar närmare granskning.  

Mycket av arbetet med värderingar i skolan hamnar i allt det som inte är ämnesinnehåll, i allt 

från lärarens bemötande, till konfliktlösning och temadagar (Thornberg, 2004). Men om de 

grundläggande demokratiska värderingarna ska genomsyra hela skolan, så bör de ju också synas i 

de läromedel som används. Men hur tydligt görs detta? Kan vi bara förutsätta att barn som växer 

upp i Sverige övertar synen på demokrati som något bra, eller behöver de få genomtänkta argument 

och få se att det finns en värdemässig koppling mellan deras vardag där ingen får bli mobbad, och 

Riksdagens vardag där allas röst är lika mycket värd. Om demokratin ska vara stabil behöver vi 

också ha ett samhälle där det stora flertalet omfattar värderingar som behövs för att demokratin 

ska fungera.  

Med detta i åtanke är det av vikt både att och hur vi förmedlar våra demokratiska värderingar 

från generation till generation och en central plats är då den svenska grundskolan. Där görs detta 

på många olika sätt och ett av dem är via läroböcker. Men i och med att det inte längre görs statliga 

granskningar på om läromedel lever upp till utsatta krav, så kan vi inte de facto veta om de 

läroböcker som används i grundskolan hjälper till med att forma demokratiska medborgare eller ej. 

Det är här vår studie kommer in. 
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2. Bakgrund 

I dagens Sverige är debatten om skolans uppdrag ofta uppe i både traditionella och sociala medier. 

Föräldrar och lärare turas om att anklaga varandra för att inte göra sitt jobb, eftersom eleverna inte 

uppvisar tillräckligt med ansvarskänsla, omsorg eller respekt för andras integritet. Mamman Maria 

Celin skriver till exempel i en debattartikel i Expressen (Celin, 2018) att skolan ska lära ut 

ämneskunskaper och föräldrarna resten, en åsikt som får stort stöd i hundratals kommentarer till 

ett liknande Facebook-inlägg från Paulo Gandra med uppmaningar till föräldrarna att ta sitt ansvar 

(Gandra, 2017). Samir El-Sabini, som då var ordförande för Sveriges elevråds centralorganisation, 

uttrycker i en intervju från 2011 att han inte alls tycker att skolan ska arbeta med en egen värdegrund 

utan att Sveriges lagar borde räcka lika bra som riktmärken i skolan som i det vuxna samhället. El-

Sabini menar att skolan ofta inskränker elevers demokratiska friheter för mycket i en missriktad 

fostranstanke (Lindgren, (2011).  

Men idén om att skolan bara skulle lära ut kunskaper har ingen historisk förankring, snarare 

tvärtom då bildningstanken ända från de gamla grekiska filosoferna, via upplysningen och 

utvecklandet av en svensk skola för alla, alltid burit idén om att utbildning innebär formande och 

fostrande (Liedman, 2014, ss. 223–245). Joakim Landahl (2011, ss. 373–385) återger historien om 

fostran i den svenska skolan, med exempel på att fostran sågs som viktigare än kunskapsinlärning 

i mitten av 1800-talet till hur kompisars inflytande, familj och nöjesindustrin under 1900-talet setts 

som hinder för skolans framgång att fostra eleverna. Landahl beskriver att det är lättare att se i 

efterhand vilka trender och förändringar som finns i praktiserandet av skolans fostransuppdrag 

(Ibid., s. 384), och här kanske denna studie kan bli ett bidrag i framtida reflektion över 2010-talets 

trender inom demokratifostran.  

2.1 Att förmedla värderingar  

I Lgr11, nu gällande läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, står att läsa om 

demokratiska värderingar. Uttrycket används bland annat i samband med ord som grundläggande, svenska 

samhället, utbildning och undervisning (2018, ss. 5–6). Vidare talas om de värden som skolan ska 

förmedla: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Lgr11, 2018, s. 5), 

och på så vis ges en grund för lärare att stå på i sitt undervisningsuppdrag gällande vad som åsyftas 

med uttrycket grundläggande demokratiska värderingar. Dock så lyfts det senare i läroplanstexten 

också upp att det finns andra värden. Dessa ligger i, som det uttrycks, en kulturell mångfald som 

beror på rörliga nationsgränser och internationalisering. Därefter kommer en formulering som visserligen 

inte uttryckligen polemiserar andras värden eller värderingar gentemot våra demokratiska, men som 

ändå ger uttryck för ett vi och dem-perspektiv: “Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Ibid., vår kursivering)  

I Lgr11 görs även en hänvisning till Skollagen där uttrycket grundläggande demokratiska 

värderingar förekommer fyra gånger; två gånger i avsnittet om syftet med utbildning inom vårt 

skolväsende (SFS, 2010:800, 1 kap. 4–5 §§) och två gånger i avsnittet om övergripande krav på 

verksamheten (Ibid., 25 kap. 6 §). Det finns alltså med både i syftes- och kravbeskrivningen gällande 

skolans uppdrag och i Lgr11 står även att utbildning, i djupare mening, är till för att överföra ett 

kulturarv från generation till generation där värden inkluderas (2018, s. 7). Detta gör gällande att 



 

6 
 

det handlar om värden kopplade till ett visst kulturarv, således det svenska kulturarvet. Dock står 

det inte tydligt i detta sammanhang vilka dessa värden är eller vad de inbegriper och inte heller i 

stycket just efter där det står att “[s]kolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande 

värden” (Ibid.). 

I boken Värdepedagogik - Etik och demokrati i förskola och skola, lyfter Kennert Orlenius, i sitt kapitel, 

frågan om det finns en värdekonflikt i skolans uppdrag (2014, s. 67). Samtidigt som skolan aktivt 

ska “påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar” (Lgr11, 

2018, s. 10) så ska den också förankra och förmedla “individens frihet och integritet” (Ibid., s. 5). 

Orlenius ser en kontrast mellan att elever ska fostras till att bli självständiga individer samtidigt som 

de också ska bli solidariska medmänniskor (2014, s. 67). Han skriver att efter Andra Världskriget 

sågs ett stort behov av att fostra - stimulera och påverka - elever så att de i tanke och handling 

skulle gestalta de demokratiska värderingarna (Ibid., s. 70), vilket i nuvarande styrdokument 

formuleras med orden att elever ska fostras till “rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Lgr11, 2018, s. 5). Men skolan ska också fostra elever till “autonomi, självreglering 

och stark självidentitet” (Orlenius, 2014, s. 73). 

Värdekonflikten som sådan skulle vara ett faktum om det rörde sig om individualism inom vilket 

måttstocken vore det egna jaget. Men Orlenius menar på att det istället handlar om en individualitet 

som inte är oberoende av andra utan som formas i ett socialt sammanhang. Han skriver att 

“[s]kolans uppdrag är att respektera individers frihet och integritet” (2014, s. 76) och att skolan ska 

på så vis ska ge möjlighet för elever att “stärka sin självkänsla och eget ansvarstagande” (Ibid.). Han 

citerar en bibelvers, Matt 22:39–40, som talar om att älska sin nästa som sig själv och konstaterar 

därefter: “Att tycka om sig själv och se sitt eget värde gör det lättare att vara ansvarsfull och generös 

mot andra.” (Ibid.). Hans slutsats är alltså att fostran till individualitet och fostran till solidaritet 

inte står i ett motsatsförhållande till varandra, de är förenliga. Men han anser däremot att lärare 

ibland befinner sig i situationer där dessa värden kolliderar och där man som lärare måste välja 

mellan individens frihet och att vara solidarisk mot gruppen (Ibid., s. 85, vår kursivering). 

2.2 Läromedlens roll i undervisningen 

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet finns ingen beskrivande förklaring till 

vad läromedel är, bara att eleverna ska få “tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av 

god kvalitet […] för en tidsenlig utbildning” (Lgr11, 2018, s. 17) och den enda definition som finns, 

från Lgr80, ger att “[l]äromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda 

för att nå uppställda mål” (Skolverket, 1980, s. 52). I en rapport från Skolverket (2006) ges en 

uppdelning av begreppet i fem kategorier där läroböcker, fokusområdet för denna studie, är en 

kategori. Dessa definieras av Boel Englund, i samma rapport, som “en koncentrerad form för 

erfarenhetsförmedling som har långa anor och traditioner” och hon säger vidare att de kan “ses 

som texter som erbjuder en gemensam mening” (Ibid., s. 17). 

Historiskt har just detta att läroboken givit en gemensam berättelse varit tydligt, och ändå fram 

till idag finns det grupper i samhället som uppger att läroböcker i skolan är de enda böcker de läst. 

Sverige ligger också relativt högt i jämförelse med andra länder i hur mycket läroboken används i 

undervisningen, och även i de fall som läraren hellre väljer annat material så görs det med 

utgångspunkt i vad läroboken tar eller inte tar upp. Dess påverkan finns alltså kvar även när den 

inte används (Ammert, 2011, ss. 25–41).  
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2.3 Att undervisa om demokrati  

En del av den svenska skolans uppdrag har ända från 1800-talet varit medborgarfostran, men vad 

som lagts i det begreppet har varierat över tid (Larsson, 2011, s. 249; Landahl, 2011, ss. 373–374). 

Från början låg uppgiften inom kristendomsämnet, och målet var att forma lydiga, kristna 

samhällsmedborgare, för att sedan finnas starkt inom historia. När medborgarkunskap infördes 

som eget ämne, år 1919, efter något decennium av demokratiska genombrott på många fronter i 

Sverige, var tanken att förbereda eleven för det demokratiska samhället (Larsson, 2011, ss. 249–

250). Ämnet riktade sig särskilt till lägre samhällsklasser, som inte tidigare haft rösträtt (Ibid., s. 

250), och blev på så vis en plattform för den nya framväxande demokratin. Det uppdelade 

skolsystemet som fanns i Sverige fram till 1962 skulle visserligen utbilda medborgare i en 

demokrati, men varken kunde eller hade i uppdrag att gestalta de värderingar som dagens skola 

definierar som demokratiska (Lundgren, 2014, ss. 81–100). I de långdragna förarbetena och 

politiska diskussionerna som ledde fram till den gemensamma grundskolan fanns många tankar om 

hur den skulle främja demokratin genom odifferentierade klasser, saklig och vetenskaplig 

undervisning och demokratiska arbetsformer. Skolan skulle nu ge karriärmöjligheter utifrån flit och 

fallenhet i stället för utifrån klass (Ibid.,).  

Skolan och ämnet Samhällskunskap skulle ge eleverna kunskap om det nutida samhället, men 

över tid har också uppgiften att förmedla värden skrivits in i läroplanerna. Larsson ger en översikt 

över olika läroplaners formuleringar; där Lgr69 har att “levandegöra de grundläggande idéerna i vår 

demokratiska livssyn” (1969, ss. 182, 183), har Lgr80 formuleringen: “Skolan skall […] fostra […] 

till ett demokratiskt handlingssätt. Kunskaper, färdigheter, normer och värderingar skall […] föras 

vidare från en generation till nästa…” (1980, s. 15). Vidare införde Lpo94 termen “förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar” (2006, s. 5) och den reviderade kursplanen 

2000 uttryckte det med orden “förmedla demokratiska värden” (Skolverket, 2008, s. 87). 

Kunskaperna om, och fostran in i, demokratin har alltså följts åt i ämnet samhällskunskap (Larsson, 

2011, ss. 251–253).  

På senare år har flera studier undersökt olika aspekter av hur och vad som undervisas inom 

demokrati och värdegrund i skolan. Bland annat har Anna Henriksson Persson och Sara Irisdotter 

Aldenmyr (2017) intervjuat SO-lärare på mellanstadiet och analyserat hur de relaterar till ämnenas 

innehåll kontra uppdraget att förmedla demokratiska värderingar. Deras resultat kan sammanfattas 

som att det finns en variation och osäkerhet bland lärare i hur demokratiuppdraget konkret 

sammanfogas med ämnesundervisningen, och det gör att lärarens personliga val gör stor skillnad 

för utfallet i de intervjuade lärarnas vardag.  

Även vad gäller innehållet i undervisning om demokrati finns en variation. Anneli Åkerberg 

(2014) har i sitt examensarbete hittat att kunskaper om demokrati dominerar i 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet, i kontrast till kunskaper i demokrati, och att valdemokrati 

är den form som förespråkas överlägset mer än formerna deltagar- eller samtalsdemokrati.  

Någon heltäckande och exakt definition av demokrati finns inte i vare sig läroplaner eller 

läroböcker. Snarare finns en variation av kriterier och aspekter som förknippas med ordet, och vad 

som har lyfts fram som avgörande för att få kallas demokrati varierar över världen och genom 

historien. Detta är orsaken till att denna studie gjordes utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv.  
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3. Forskningsöversikt 

Ämnet för denna studie ligger i skärningspunkten mellan läromedel, värdegrund och demokrati 

med inriktning på årskurs 4–6. Här återges forskning som ger underlag och belyser dessa ämnen. 

3.1 Fostran i skolans vardag 

När det kommer till forskning om fostran och värdegrund i den svenska skolan så saknas det ett 

mer differentierat språk. Colnerud (2004, s. 85) argumenterar för att man bör systematisera området 

genom en skala utifrån objektet för undervisningen, med individuella frågor i ena änden och 

gemensamma eller offentliga frågor i den andra. Mest individuell skulle då livsåskådningsfrågor 

vara, flöjt av moralisk värdepåverkan, värderingspåverkan, medborgarfostran, och mest offentlig 

demokratifostran. Skalan skulle ge språk för mer precis och därmed mer relevant forskning, och i 

längden ge lärare hjälp att urskilja och genomföra sitt uppdrag (Colnerud, 2004).  

För att titta närmare på hur lärare relaterar till etikundervisning, vilket ligger nära värdegrund 

och värdepedagogik, har Helena Anderström (2017) intervjuat lärare på mellanstadiet. Hennes 

utgångspunkt är att det framförallt är placerat i religionskunskapen, men hon ser i lärarnas 

resonemang att det är relevant att kategorisera det både inom ämnet religionskunskap, i de 

samhällsorienterande ämnena i stort, och i den dagliga, praktiska verksamheten i skolan (Ibid.). Att 

etikundervisning av lärarna ses som något som aktualiseras i många situationer visar också 

Thornberg (2006) när han undersöker hur regler inom skolan tolkas, implementeras och uppehålls. 

Han beskriver att skolan är uppbyggd av en mängd implicita och explicita regler och genom dessa 

så söker skolan och lärare att förmedla en “mängd rådande objektiveringar” (Ibid., s. 238) vidare 

till nästa generation.  

I lärarnas samtal syntes det att även om det ansågs viktigt att eleverna lär sig att följa vissa normer 

och sociala konventioner, vilka kan ses som implicita regler, så hade inte lärarna i sina arbetslag fört 

samtal om vilka dessa normer och konventioner var (Anderström, 2017, ss. 122–123). Det blev i 

stället upp till varje lärares egen förståelse av dessa värden hur de konkretiseras i mötet med eleven 

(Ibid.). Detta kan bli problematiskt i relation till att elever kan få svårt att skapa mening och ta till 

sig värden när regler hanteras på ett motsägelsefullt sätt av lärare (Thornberg, 2006, s. 198). 

Thornberg beskriver att det är viktigt att regler legitimeras för elever, att lärare implementerar dem 

och att de uppfattas som rimliga, eftersom det innebär att regler accepteras och värdesätts. Det 

motsatta gäller dock också. Om de inte ser poängen med en viss regel så kommer de inte värdesätta 

den, inte upprätthålla den och inte föra den vidare. (Ibid., ss. 238–239). Colnerud sammanfattar att 

lärare behöver vara medvetna om den stora påverkan de har över eleverna, och alltså ha ett väl 

utvecklat språk för att kunna förmedla, förklara och motivera värden, normer och regler (Colnerud, 

2014, s. 52).  

3.2 Läromedelsforskning  

3.2.1 Demokrati i läromedel 

Frågan om hur demokrati framställs i läromedel har behandlats i flera olika svenska avhandlingar, 

med lite olika inriktningar. Agneta Bronäs (2000) har jämfört tyska och svenska läroböcker i 

samhällskunskap för gymnasiet och ser bland annat hur betoningar och perspektiv påverkas av 
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nationella händelser och skeenden i respektive land, vilket hon kommer fram till ger vissa skillnader 

i vad texterna lyfter fram om demokrati i olika tider. Bronäs beskriver också spänningen mellan hur 

demokrati bygger på gemenskap, medan de svenska läroböckerna har ett stort fokus på individen, 

och hur demokrati framställs mycket mer som en modell för att fatta beslut än som en ideologi, 

vilket får konsekvenser för hur man framställer både demokrati och diktatur (Ibid., ss. 221–223). 

Kurt Wicke ser även, i sin avhandling, andra framställningar av demokrati än bara som en 

modell. I hans studie nämner han att demokrati är som ett välsignelsebringande system och att 

“demokratins historia får drag av skapelsemytologi som utgår från ett högre förnuft” (Wicke, 2019, 

s. 204). Läroböcker förmedlar enligt honom att “demokratin har gett oss mänskliga rättigheter, 

åsiktsfrihet, rättssäkerhet, möjligen att göra vår röst hörd och andra positiva aspekter” (Ibid., s. 243, 

författarens kursivering.) Frågan vad demokrati är byts således ut med frågan om vad demokratin 

gör (Ibid., s. 214) och att begreppet står i bestämd form singular betecknar dessutom att dess 

demokratiskhet, som Wicke uttrycker det, inte kan ifrågasättas (Ibid., s. 207). En annan tankefigur 

som ofta står att finna i läroböcker är att “demokrati är en aktör som kräver sitt eget förverkligande” 

(Ibid., s. 200). Demokrati kan sägas vara själva auktoriteten bakom Sveriges politiska system, något 

som läroböckerna legitimerar. Wicke hänvisar även till Anderberg som, i en pilotundersökning 

gällande behandling av demokratifrågor i läromedel, problematiserar lärobokens uppgift (Ibid., s. 

22): 

 

“Anderberg argumenterade att läroböcker möter två problem: de skall fostra till demokrati trots att 

begreppet inte kan definieras, och de skall kombinera objektivitet och fostran, trots att det är frågan om 

oförenliga mål. Anderberg menade att läroböcker i praktiken löser problemet genom att definiera 

demokrati i relation till dess motsats, diktaturen, och genom att presentera både demokratins och 

diktaturens för- och nackdelar innan de tar ställning för demokratin.” (Wicke, 2019, s. 22).  

 

Ett annat sätt att legitimera demokratin i Sverige, som inte heller öppnar för möjligheten att 

diskutera legitimiteten, är helt enkelt att Sverige varit demokratiskt i hundratals år, vilket syns i 

Bronäs studie, som också visar att den svenska liberala demokratin framställs som det rätta, eller i 

alla fall bästa, sättet att organisera demokrati (2000, s. 223).  

3.2.2 Värderingar i läromedel 

I analysen av läroböcker ser både Wicke (2019) och Bronäs (2000) att texterna förmedlar 

värderingar till läsaren. Bronäs har använt en semiotisk-didaktisk metod för att jämföra över tid 

och mellan två länder, och i hennes resultat finns en beskrivning av hur det omkringliggande 

samhällets värderingar på olika sätt lyser igenom i lärobokstexten (Ibid., ss. 217–218). Det som för 

läsaren framträder i Bronäs text är ett samspel där yttre faktorer också påverkar samhällets och 

medborgarnas värderingar, vilka sen tar sig in i läroböcker i form av vad i demokrati som betonas. 

Värderingarna reproduceras genom läroböcker till nästa generation, som också påverkas av yttre 

faktorer, och så vidare. Wickes studie blir, i förhållande till Bronäs historiska översikt, mer ett 

djupnedslag i närtid. Hans diskursanalytiska studie lyfter fram hur läroböcker påverkar elevernas 

värderingar genom att framställa de värderingar som det svenska samhället vilar på som omöjliga 

att ifrågasätta. Resultatet blir att läroböckerna har ett tydligt fostrande anspråk, de ska korrigera 

läsarens uppfattning om vad demokrati innebär till att stämma överens med den objektiva sanning 

som boken presenterar. På så vis förväntas eleverna införliva de demokratiska värderingarna som 

Sveriges statsskick vilar på (Wicke, 2019, 248–251).  
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Att värderingsförmedling sker genom lärobokstext verkar det finnas en stor enighet om i den 

moderna svenska forskningen. En utmaning med detta som lyfts fram är vilka värden som betonas 

mest, där Wicke ser att kritiskt tänkande och ifrågasättande, som också betraktas som demokratiska 

värden, inte uppmuntras alls av lärobokstexten (2019, s. 210).  

Ingen av dessa avhandlingar har dock studerat värderingar i samtida lärobokstexter för just 

mellanstadiet på det sätt som gjorts i denna uppsats. Här kan denna studie bidra med kunskap om, 

och i så fall hur, den värdepedagogiska auktoritet som Wicke ser i böcker för äldre elever framträder 

även i de mer kortfattade texterna för yngre elever. Kanske kan den också bidra till att se vilka 

värden som betonas för denna ålder, och på vilka sätt böckerna ger underlag för den typen av språk 

som Colnerud efterfrågar för att samtala om värderingar i skolan.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har gjorts utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, och utifrån utgångspunkten att 

skolan har en värdepedagogisk ambition och uppdrag i sin verksamhet. I detta avsnitt presenteras 

konstruktivism och vad värdepedagogik innebär, samt de definitioner vi har använt för bärande 

ord i vår analys.  

4.1 Konstruktivism 

Att verkligheten antingen är helt oberoende av människan men samtidigt helt tillgänglig för henne, 

att det så att säga finns objektiv kunskap som alla människor kan förstå, är, något förenklat, ena 

ytterligheten på en filosofisk skala. Den andra är att verkligheten bara finns i oss själv, i de 

konstruktioner vi gör i språket, och att ingenting finns i någon objektiv bemärkelse. Båda dessa 

ytterligheter blir orimliga utgångspunkter när läromedel studeras, eftersom man då både behöver 

ta hänsyn till att läromedlen vill förmedla ett innehåll till eleven, och till vad eleven tar till sig och 

förstår. En mellanväg som utgåtts från i denna studie kallas real konstruktivism, utifrån Stefan 

Sellbjers (2002, s. 184) definition. Sellbjer kombinerar i sin avhandling social konstruktivism med 

ett grundläggande antagande om en objektiv värld, vilket ger en verklighetsnära beskrivning med 

relevans för läromedelsforskning och läromedelsanvändning. 

Perspektivet socialkonstruktivism kan sammanfattas som att “vår förståelse för de fenomen vi 

ser som självklara och av naturen givna, är skapad i social interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i“ (Allwood och Erikson, 2017, s. 145). Ett ord 

kan alltså inte frikopplas från de människor som använder det om man ska förstå dess innebörd, 

utan verkligheten skapas genom människors aktiviteter och möten (Stensmo, 2007, s. 38). Stensmo 

skriver vidare att det är människans sociala och kulturella omständigheter som präglar både 

handlande, tänkande och kunnande, och att sådana omständigheter kan vara människor i olika 

konstellationer, institutioner/organisationer, seder och bruk, språk och kulturer (Ibid.).  

Den kritik mot den konstruktivistiska utgångspunkten som ofta har framförts är att om dess 

antaganden dras hela vägen ut så kommer man till en punkt där ingenting går att studera eftersom 

allt är relativt. Detta vägs upp i det realkonstruktivistiska perspektivet av ett uttalat accepterande av 

en grundläggande objektivitet (Sellbjer, 2002, s. 107). Det är rimligare att se att det finns en skala 

mellan objektivitet och socialt konstruerad subjektivitet som man måste förhålla sig till (Bergström 

och Boréus, 2012, s. 296, Allwood & Erikson, 2017, ss. 146–147).  

I vår studie innebär det realkonstruktivistiska perspektivet att ord som demokrati och 

demokratiska värderingar inte har bara en enda objektiv betydelse, utan de blir till både i stora 

sammanhang, som historiskt i framväxten av västerländsk parlamentarisk demokrati, och på olika 

nivåer i nutid, till exempel genom politikers och läromedelsförfattares formuleringar i läroplaner 

och böcker och genom den enskilde lärarens uppväxt och utbildning. Samtidigt antar vi att det 

finns innehåll i begrepp, såsom demokratiska värderingar, som ligger utanför den enskilde 

individens förståelse, alltså någon form av objektivt innehåll som eleven kan ta till sig och förstå 

mer av. Allt detta samverkar med elevernas referensramar till att forma förståelse för de 

grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska samhället. Denna studie av hur läroböcker 

formulerar och skriver fram de demokratiska värderingarna blir då en pusselbit i elevernas 

förståelse av begreppet demokrati.  



 

12 
 

Fokus i denna studie är läromedel, och där kan en förändring i den konstruktivistiska riktningen 

ses i den översikt över läromedelsforskning som Wicke (2019) presenterar i inledningen till sin 

avhandling. Där visas hur läromedel i Sverige tänktes förmedla bara objektiv kunskap om 

verkligheten, till att det på senare tid öppnats upp för en diskussion om att urval, formulering och 

framställning speglar både avsändarens uppfattning om verkligheten och förväntningar från 

politiskt och socialt håll. (Ibid., ss. 21–26). Innehållet i begrepp är alltså både fast och föränderligt. 

Detta motiverar studiet av de demokratiska värderingarna i lärobokstexter om demokrati, då detta 

kan tänkas ha en stor inverkan på elevernas konstruktion och ökade förståelse av begreppet.  

4.2 Värdepedagogik 

Thornberg (2004) argumenterar för att begreppet värdepedagogik bör användas för den aspekt av 

det pedagogiska arbetet i skolan som handlar om att överföra normer och värderingar till eleverna. 

Han menar att detta begrepp bättre beskriver den komplexa verkligheten i svensk skola än det 

andra vanliga begreppet värdegrundsarbete, eftersom det snarare förvirrar än förklarar: 

 

Å ena sidan tycks begreppet värdegrund utgöras av en bestämd uppsättning värden som exkluderar 

andra utanförliggande värden. Å andra sidan förefaller begreppet värdegrund kunna fungera som ett 

mycket tänjbart begrepp, vilket kan tillskrivas en mängd olika innebörder och samtidigt ge sken av att 

utgöra en bestämd uppsättning gemensamma och grundläggande värden. (Thornberg 2004, s. 102)  

 

Även Colnerud (2004) beskriver hur värdegrund i lärarnas praktik blir ett alltför brett och 

mångfacetterat begrepp för att vara ett precist verktyg i forskning på området. Ett ytterligare 

argument för en uppdelning och precisering genom att införa begreppet värdepedagogik är att det 

bättre överensstämmer med internationella begrepp, vilket underlättar landsöverskridande 

forskning (Thornberg, 2004).  

Så vad ligger då i begreppet värdepedagogik. Thornberg definierar det som “den aspekt av den 

pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden liksom normer, 

dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till eller utvecklas hos barn 

och unga” (2014, s. 19). Det är alltså allt det där andra som lärare också enligt läroplanen ska 

förmedla, men som ändå inte specificeras i något ämnes centrala innehåll. Värdepedagogik kan 

delas upp i underkategorierna explicit och implicit värdepedagogik, en uppdelning som Thornberg 

(2006) tillskriver Halstead (1996). Uppdelningen används för att visa skillnaden mellan de yttre, 

synliga former som en lärare kan använda för att förmedla värderingar, till exempel temadagar, och 

de mer underliggande värden som förmedlas genom lärarens sätt att vara (Thornberg 2006). Att se 

skillnaden mellan en uttalad, explicit värdeförmedling och en mer underförstådd, implicit sådan är 

också en analysaspekt som vi i denna studie överfört till att användas på läromedelstext. Den 

implicita värdepedagogiken kan också kopplas till diskussionen om den dolda läroplanen, som 

syftar på det faktum att elever i skolan lär sig mycket annat än bara ämneskunskaper, till exempel 

sociala regler, att vänta och att läsa av lärarens förväntningar (Broady, 1998).  

Lgr11 talar i det inledande kapitlet mycket om hur skolan både ska förmedla och förankra vissa 

värderingar, och detta har sin grund i Skollagens formulering att “[u]tbildningen inom skolväsendet 

syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (SFS, 2010:800, 1 

kap. 4 §). Det är möjligt att göra uppdelningen att kunskaper kan hittas i läroböcker och att värden 

förmedlas genom den omkringliggande värdepedagogiken, men som man ser i bland annat Bronäs 
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(2000) resultat så är inte läromedel värdeneutrala, utan urval, innehåll och formuleringar bär på 

värderingar som kan vara både uttalade eller undermedvetna. Det är i denna skärningspunkt mellan 

läromedel och värderingar som ska förmedlas, som denna studie är gjord. 

4.3 Definitioner 

4.3.1 Värderingar 

I litteratur och forskning på området så används värdering och värden i de flesta fall synonymt, och 

det har vi också valt att göra i denna studie. Colnerud (2014) gör en hierarkisk ordning där värden 

är det högsta och därefter i fallande skala normer, principer och regler. Hon definierar värden som 

“det vi anser värdefullt att eftersträva, den bestämning mot vilken vi värderar våra handlingar” 

(Ibid., s. 37), och dessa implementeras sedan ner genom hierarkin till den mest konkreta nivån som 

är regler.  

4.3.2 De grundläggande demokratiska värderingarna 

De värderingar som utbildning i svenska skolan enligt läroplanen ska förmedla och förankra är: 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.” (Lgr11, 2018, s. 5). På 

några av dem har Colnerud följande uttydning, till ett lite mer konkret språk: 

 

● Människans egenvärde, människolivets okränkbarhet betyder att man inte ska skada andra 

fysiskt eller psykiskt.  

● Individens frihet betyder att individen har rätt att bestämma (autonomi) över sig själv - så 

länge det inte skadar andra.  

● Individens integritet betyder att individen själv avgör hur mycket insyn andra ska ha i ens liv och 

hur privat man vill vara.  

● Alla människors lika värde betyder att man inte ska behandla människor olika på grundval av 

till exempel de kriterier som nämns ovan i diskrimineringsprincipen1. (Colnerud, 2014, s. 

39, författarens kursivering) 

 

Om man sammanfattar de andra punkterna i Lgr11 som nämner kön, och de som berör solidaritet, 

så har vi utifrån det konkretiserat de två återstående värdena på följande sätt:  

 

● Jämlikhet mellan män och kvinnor betyder att ingen får diskrimineras med anledning av sitt kön, 

och skolan ska verka för att eleverna reflekterar runt könsmönster och interagerar med 

varandra oavsett könstillhörighet. 

● Solidaritet mellan människor betyder att man “kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Lgr11, 2018, 

s. 10, vår kursivering).  

                                                 
1 Eftersom vi tagit detta ordagrant ur Colneruds text så blir hänvisningen förvirrande. Colnerud resonerar tidigare i sin 

text att diskriminering inte ska förekomma på de grunder som nämns i läroplanen: “Ingen ska i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling“ (Lgr11, 2018, s. 
5). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de grundläggande demokratiska värderingar som ska 

genomsyra hela skolans verksamhet, och som skrivs ut i portalparagrafen till Lgr11, kommer till 

uttryck i läroböcker i samhällskunskap för årskurs 4–6.  

 

1. På vilket sätt är de demokratiska värderingarna som nämns i Lgr11 utskrivna eller 

underförstådda i de avsnitt som i huvudsak berör demokrati i läromedel i samhällskunskap för 

åk 4–6? 

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan hur grundläggande demokratiska värderingar 

förmedlas i de olika läromedlen? 
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6. Metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning av hur de grundläggande demokratiska värderingarna 

förmedlas i läromedelstext. För att hitta detta har vi först definierat de sex grundläggande 

demokratiska värderingarna som Lgr11 lyfter fram, se definitioner under teoretiska utgångspunkter. 

Sedan har vi läst det utvalda kapitlet i läroböckerna först översiktligt och sedan noggrant en gång 

för varje värdering. Det vi då har tittat efter är formuleringar som pekar på eller grundar sig i den 

värderingen. Simon har läst, letat efter och skrivit analysen om Människans egenvärde, Individens frihet 

och Jämlikhet mellan män och kvinnor, och Rakel har läst, letat efter och skrivit analysen om Individens 

integritet, Allas lika värde, och Solidaritet mellan människor. Jämförande analys och diskussion skrevs 

tillsammans. Under hela arbetet rådgjorde vi med varandra och kom gemensamt fram till 

distinktionerna mellan de värderingar som ligger nära varandra, och avgjorde hur osäkra fall skulle 

tolkas. Om en formulering pekade lika mycket på mer än en värdering kunde den noteras på flera. 

Nedan följer de resonemang vi landade i:  

 

● Människans egenvärde, människolivets okränkbarhet betyder att man inte ska skada andra 

fysiskt eller psykiskt.  

○ I denna värdering lades all form av avståndstagande eller negativt omnämnande av 

fysiskt och psykiskt våld mot enskilda eller grupper av människor.  

○ Här inkluderades även in hot om våld 

 

● Individens frihet betyder att individen har rätt att bestämma (autonomi) över sig själv - så 

länge det inte skadar andra.  

○ Här lades betoningen på individen, och valde bort omnämnanden av kollektivets 

beslut.  

○ Här tolkades omnämnande av olika typer av tvång in. 

○ I denna värdering inkluderades olika tydliga uttryck för den egna viljan och lusten.  

 

● Individens integritet betyder att individen själv avgör hur mycket insyn andra ska ha i ens liv och 

hur privat man vill vara.  

○ I denna värdering lades formuleringar om att välja själv om man vill dela 

information med andra. 

○ Här markerades också tydliga skrivningar om att få vara eller inte vara privat.  

 

● Alla människors lika värde betyder att man inte ska behandla människor olika på grundval av 

till exempel de kriterier som nämns i Lgr11. 

○ Här räknades alla uttalade formuleringar om att det gäller alla.  

○ Här tolkades våld eller orättvis behandling som uttalat handlade om jämförelse 

mellan människor in.  

  

● Jämlikhet mellan män och kvinnor betyder att ingen får diskrimineras med anledning av sitt kön, 

och skolan ska verka för att eleverna reflekterar runt könsmönster och interagerar med 

varandra över oavsett könstillhörighet.  

○ Hit kategoriserades även historiska beskrivningar av ojämlikhet mellan könen. 
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● Solidaritet mellan människor betyder att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 

○ Till denna tolkades uppmaningar till och beskrivningar av att hjälpa och förstå 

andra människor, och om att fatta beslut och välja saker med motiveringen att det 

är bra för någon annan.  

○ Här togs också tydliga formuleringar om motsatsen med, att bara göra det som är 

bra för en själv.  

 

I läsningen noterade vi, sorterat på bok, formuleringar som pekar på eller grundar sig i värderingen, 

sidhänvisning till dessa, rubrik under vilka de finns, och i vilken typ av textformuleringarna fanns. 

För de olika typerna av text skapade vi kategorierna löptext, faktaruta, bildtext och annat. Annat är 

här det som av olika skäl inte kan klassificeras inom de tre övriga kategorierna. 

Denna genomgång gav oss materialet i form av sex sammanställningar. Eftersom vi inte 

noterade enskilda, specifika ord, eller gjorde en mer objektiv språklig analys, så ska 

sammanställningen inte användas för att göra rent kvantitativa analyser, utan som underlag för ett 

kvalitativt resonemang kring texterna. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att ta hänsyn till 

sammanhanget och att se det som inte är explicit utskrivet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2014). I analysen av materialet har vi också gått tillbaka till läroböckerna för att titta 

mer på i vilket sammanhang olika formuleringar står, men där gjorde vi inte en schematisk 

kategorisering.  

Utifrån sammanställningen av formuleringar som syftar på någon av de grundläggande 

demokratiska värderingarna, och utifrån de sammanhang dessa presenteras i läroböckerna, har vi 

sen jämfört och analyserat hur värderingarna skrivs fram eller förutsätts i texterna utifrån ett 

värdepedagogiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv.  

6.1 Urval 

Studien är gjord på fem läroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet. Begreppet läromedel 

innehåller, som sagt, mer än bara läroböcker, men i denna studie har det begränsats till det. Inför 

urvalet togs kontakt med kundtjänst på LäroMedia för att få reda på vilka läromedel i 

Samhällskunskap som används mest i grundskolan årskurs 4–6 i nuläget. Svaret blev, i rangordning 

av popularitet: Upptäck samhälle (Svanelid, 2014), Utkik 4–6 Samhällskunskap (Almgren, 2015), PULS 

Samhällskunskap 4–6 Grundbok (Stålnacke, 2012), Samhällskunskap 4–6 grundbok (Engström, 2017) 

och Koll på Samhället (Eriksson, 2010).  

Nästa urvalsfråga gällde vilka kapitel av böckerna som skulle analyseras, och där valde vi de 

kapitel som uttalat berör demokrati och även politik, eftersom läroböckerna i överlag kopplade 

samman dessa. Orsaken till detta är att formuleringen de grundläggande demokratiska värderingarna som 

är studiens fokus innehåller just ordet demokratiska, vilket utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

gör att det blir intressant att studera sambandet mellan undervisningen om demokrati och de 

värderingar som alltså ska vara specifikt demokratiska. Det är naturligtvis både möjligt och rimligt 

att de värderingarna, som ju ska genomsyra hela skolans verksamhet, också finns att hitta i andra 

delar av samhällskunskapsläromedlen, och i läromedel i andra ämnen. Men avgränsningen 

motiveras här alltså av den rent lingvistiska/språkliga/ordagranna kopplingen mellan demokratiska 

värderingar och demokrati, eftersom en sådan koppling enligt konstruktivistisk teori motiverar att 

eleverna binder samman värderingar, med den etiketten, med begreppet demokrati.  
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Böckernas indelning i kapitel är inte identisk. Det finns en skillnad i deras indelning gällande att 

skilja på demokrati och politik, eller inte. I Upptäck samhälle är “Politik” rubriken på kapitlet där 

också valda delar gällande demokrati tas upp i delkapitel: “Demokratiska beslut”, “Demokrati - när 

vi bestämmer” och “Hur går demokratiska val till”. Även i Utkik 4–6 Samhällskunskap är den 

övergripande rubriken “Politik”, till vilken en kort beskrivning om vad kapitlet innehåller ges, bland 

annat demokrati. I PULS Samhällskunskap 4–6 Grundbok är ett helt kapitel benämnt “Demokrati”, 

inom vilket politik fått en mindre roll genom delkapitlen: “Vem bestämmer i kommunen” och 

“Vem bestämmer i Sverige”. I Samhällskunskap 4–6 grundbok heter det övergripande avsnittet 

“Beslutsfattande och politiska idéer”, inom vilket “Demokrati” och “Politik” står som delkapitel. I 

Koll på Samhället fördelas motsvarande innehåll under rubrikerna “Vem ska bestämma” och “Så 

styrs Sverige”.   

En annan avgränsning som gjorts i denna studie är att bara analysera texten i läroböckerna, och 

inte lägga någon vikt vid bilderna. Denna avgränsning gjordes för att hålla studien på en rimlig 

storlek, då en multimodal analys hade krävt andra verktyg och förkunskaper.  

6.1.1 Läroböcker i studien 

 

Bok Utgivningsår Kapitel Sidor Författare 

Koll på Samhället 2010 Vem ska 

bestämma, Så styrs 

Sverige 

10–31 Johan Eriksson 

PULS Samhällskunskap 4–6 

Grundbok 

2012 Demokrati 86–102 Anna-Lena 

Stålnacke 

Upptäck Samhälle 2014 Politik 64–83 Göran Svanelid 

Utkik 4–6 Samhällskunskap 2015 Politik 60–79 Hans Almgren 

Samhällskunskap 4–6 

grundbok 

2017 Beslutsfattande och 

politiska idéer 

103–

121 

Michael 

Engström 

6.2 Metodreflektion 

Att välja en kvalitativ textanalys för denna studie har både fördelar och nackdelar. Utmaningen med 

att välja en mer kvantitativ form av textanalys hade varit att vi då hade behövt hitta mer exakta ord 

att söka efter, och därmed troligen missat alla de värderingar som är underförstådda i texten. Den 

kvalitativa läsningen gav oss däremot möjlighet att se även lite bakom de skrivna orden, och där 

kom också styrkan av att vara två som studerar texten fram, eftersom den gemensamma läsningen 

och diskussionen motverkar den kvalitativa metodens fara att bli för subjektiv. 

Naturligtvis finns det flera andra metoder som hade varit möjliga att använda. En sådan är 

systemisk funktionell lingvistik, och en sådan analys vore en spännande fortsättning på denna 

studie. Att svara på just de frågeställningar som denna studie ställer utan att använda textanalys alls 

hade dock varit svårt, då fokus ligger just på det texten förmedlar. Däremot hade det också varit 
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ett mycket intressant komplement att genom enkäter eller intervjuer med elever undersöka mer om 

hur de uppfattar värderingar i texterna de läser, och sedan jämföra det med denna studies resultat.   
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7. Analys 

Här har vi presenterat en bok i taget och på vilket sätt respektive värdering hittats i den boken. När 

alla böcker har presenterats så görs en jämförande analys av likheter och skillnaderna mellan 

böckerna. För enkelhetens skull benämns hädanefter PULS Samhällskunskap 4–6 Grundbok som 

PULS, Utkik 4–6 Samhällskunskap som Utkik och Samhällskunskap 4–6 grundbok som SH 4–6.  

7.1 Koll på Samhället 

7.1.1 Människans egenvärde 

Koll på Samhället (Eriksson, 2010) berör människans egenvärde på två olika delar. Den första handlar 

om värderingen utifrån vad en diktatur gjort och hur en diktaturs orättvisor och förtryck gestaltas. 

I ett reportage om en person som flydde diktaturens Kina används ord som våld, dödades och 

mördades. Därefter beskrivs att det finns en “rädsla för censur och förtryck” (s. 12), att “ingen kan 

eller vågar demonstrera” (s. 13) och att folket “skräms […] till tystnad” (s. 13). Det är en väldigt 

dyster skildring av hur människans egenvärde kränks i en diktatur, vilket får alternativet demokrati 

att framstå mycket positivt.  

I andra delen förmedlas värderingen utifrån demokrati, motsatsen till diktatur som texten 

beskriver det, och här tas det bestämt avstånd från sådant som beskrivits i den tidigare delen: “Det 

är inte tillåtet att skrämma eller hota någon” (s. 14), visserligen gällande röstning, men det fortsätter 

med att “ingen får hota, mobba eller förfölja andra människor” (s. 14) och “ingen får utsättas för 

orättvisa straff” (s. 16). Koll på Samhället pekar således tydligt på människans egenvärde både i 

förhållande till när det struntas i totalt och när det tas fasta på, och gör gällande att det ena har med 

diktatur att göra och det andra med demokrati. Man skulle kunna säga att ju sämre en diktatur 

framställs, desto mer legitimeras demokrati. 

7.1.2 Individens frihet  

I Koll på Samhället förmedlas värderingen individens frihet på många olika ställen både i förhållande 

till det egna beslutet/den egna viljan: “[…] den som vill ska få hålla sin röst hemlig.” (s. 21), andras 

beslut/vilja som krockar med vår: “Mira får inte jobb i affären bara för att hon vill bära schal.” (s. 

17), och politiska beslut/politisk vilja som ger oss större frihet: “Partierna till höger önskar större 

frihet för varje person att bestämma över sitt liv.” (s. 29). För den sistnämnda ges flera liknande 

formuleringar och det blir tydligt att denna värdering hålls högt i kurs bland de partier som finns 

till höger. I texten om partierna som finns till vänster står dock inget som pekar på individens frihet, 

men det nämns lite senare att “[a]lla partier är för demokrati, mänskliga friheter och rättigheter och 

jämlikhet” (s. 29). Frågan är dock hur väl detta uppfattas av en elev som läser texten, eftersom det 

är förhållandevis lätt att få uppfattningen att partier på den ena sidan vurmar för en specifik 

demokratisk värdering, medan partier på den andra har fokus på en helt annan.  

De många textställen i boken som pekar på individens frihet indikerar att Koll på Samhället, liksom 

partierna till höger, anser att individens frihet är viktig. I förhållande till elever i målgruppen är det 

dock intressant, att boken uttryckligen poängterar, att det är först vid 18 års ålder som man får 

autonomi över sig själv: “Då räknas man som vuxen och får bestämma över sitt liv.” (s. 21). 
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7.1.3 Individens integritet 

Principen om valhemlighet grundar sig i individens integritet och den presenteras och motiveras 

på ett ställe i det undersökta kapitlet med orden: “Skärmen och kuverten används för att bevara 

valhemligheten - den som vill ska få hålla sin röst hemlig.” (s. 21). Valhemligheten motiveras och 

förklaras med en tydlig formulering om individens integritet så att det blir lätt för eleverna att 

koppla ihop dem. Ett annat sammanhang som pekar på denna värdering är diskussionen om 

offentligt kontra privat, vilket Koll på samhället gör på tre ställen, på samma sida, bland annat med: 

“En av samhällets viktigaste frågor är att bestämma vad som ska vara privat och vad som ska vara 

offentligt.” (s. 22) och: “Det mesta som du och din familj gör hemma och på fritiden är privat.” (s. 

22). Den första av dessa formuleringar är extra intressant eftersom den både ger uttryck för idén 

om det privata, men samtidigt säger att det är samhället som bestämmer om något ska vara privat, 

alltså inte individen själv, vilket blir motsägelsefullt i förhållande till individens integritet. Frågan 

om det privata återkommer senare i ett exempel om hur pojken Otto kan påverka en lag om 

cykelhjälm: “Hjälm eller inte - det är en ren privatsak som vi politiker inte ska lägga oss i!” (s. 43). 

Begreppen offentligt och privat ges inte någon definition eller förklaring, vilket skulle underlätta 

för elever i att kunna resonera kring värderingen individens integritet.  

7.1.4 Allas lika värde 

I Koll på samhället inleds kapitlet med tre huvudprinciper för demokrati, varav en börjar: "Allas lika 

värde. I en demokrati är alla människor lika mycket värda.” (s. 14). Detta byggs vidare på i en 

bildtext där värdet knyts till rösträtt: “Idag har vi en röst var vid demokratiska val - alla människor 

är ju lika mycket värda! Förr fick de rika fler röster” (s. 15) och en faktaruta om Sveriges grundlagar 

där tre av fem punkter understryker allas lika värde, till exempel: “Mötesfrihet. Alla får ordna möten 

och demonstrationer” (s. 15) och: “Religionsfrihet. Alla har rätt att fritt utöva sin religion” (s. 15). 

Av de formuleringar som pekar på värderingen att alla är lika mycket värda återfinns naturligt 

nog en stor del på uppslaget om mänskliga rättigheter, som i Koll på samhället är placerat direkt efter 

det inledande uppslaget om demokrati. Detta signalerar att boken vill förmedla att de mänskliga 

rättigheterna är fundamentala för demokrati. På uppslaget finns formuleringar såsom: “De 

mänskliga rättigheterna säger att alla människor i världen är lika mycket värda, och har rätt till ett 

liv i fred och frihet.” (s. 16) och: “Om du är rik eller fattig, ung eller gammal, mörk eller ljus, ska 

alltså inte spela någon roll!” (s. 16). Samma sida har en uppräkning av några mänskliga rättigheter 

där alla fem lyfter fram värderingen allas lika värde, till exempel: “Alla människor är födda fria och 

lika i värde och rättigheter” (s. 16) och: “Ingen får utsättas för orättvisa straff eller tortyr” (s. 16). 

Att det ändå inte alltid är så i praktiken, att alla alltid behandlas lika, tas upp under rubriken 

“Diskriminering”: “Det är tyvärr inte ovanligt att människor ändå blir orättvist behandlade på 

grund av […]” (s. 17).  

Vad gäller principen om allmän och lika rösträtt som ett uttryck för allas lika värde, så tas det, 

förutom i bildtexten på inledningsuppslaget, bara upp på ett ställe i Koll på samhället, och det är i en 

historisk kontext av att det inte var så i det antika Grekland trots att det allmänt kallas demokratins 

vagga: “Kvinnor, slavar, utlänningar och barn fick inte vara med i omröstningarna. “(s. 18). Senare 

i boken beskrivs riksdagens arbete och lagstiftning, och då finns formuleringarna: “Riksdagen har 

stiftat skollagen så att alla barn får en bra utbildning oavsett var de bor.” (s. 37) och: “Lagarna gäller 

för alla människor över hela landet.” (s. 39) som pekar på allas lika värde. Boken har inga explicita 

exempel på denna värdering i en mer elevnära kontext.  
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7.1.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

Det finns en kort faktaruta i boken Koll på Samhället som fått rubriken “Jämställdhet”. Där är 

värderingen jämlikhet mellan män och kvinnor explicit uttalad genom formuleringen: “Idag ska 

svenska män och kvinnor vara jämställda” (s. 11). Skulle det råda osäkerhet kring vad jämställdhet 

handlar om förklaras det med orden: “Det betyder att ingen ska ha några fördelar på grund av sitt 

kön” (s. 11). Intressant nog utvecklas det inte mer än så, det kommer alltså inget men, trots att ordet 

ska lämnar läsaren frågandes till hur det egentligen är. 

Efter den tydliga kopplingen till jämställdhet, i och med faktarutan om detsamma, förmedlas 

värderingen på några olika ställen men framförallt under rubrikerna “Sveriges väg till demokrati” 

och “Diskriminering”. Under den första så nämns implicit att kvinnor inte fick vara med och 

bestämma, utan “bara kungen, adeln och andra rika män” (s. 15) och explicit att de inte fick rösta 

förrän 1921 men att i och med att de fick det så hade nu “alla vuxna medborgare fått möjlighet att 

delta i valen” (s. 15). Det sker ingen beskrivning av orättvisorna och kvinnornas kamp för rättvisa 

utan det konstateras krasst att de hade ingen rösträtt, men sedan fick de rösta och till sist fick alla, 

vuxna i alla fall, vara med. Under rubriken “Diskriminering” tas det däremot något tydligare avstånd 

från de orättvisor som finns: “Det är tyvärr inte ovanligt att människor ändå blir orättvist 

behandlade på grund av […] sitt kön (om man är kille eller tjej)” (s. 17) och sedan, i ett exempel 

för att förtydliga detta: “Eva får sämre lön än Frank, bara för att hon är tjej” (s. 17, vår kursivering). 

Det sker alltså en klar progression gällande att explicit peka på att denna värdering kränks. 

Senare i boken framhålls att oavsett om partierna på höger och vänster sida strider mot varandra 

så har de alla gemensamma mål, det vill säga att “[a]lla partier är för demokrati, mänskliga rättigheter 

och jämlikhet” (s. 29). Med detta understryks vikten av jämlikhet mellan män och kvinnor, och i 

slutet av kapitlet är dessutom statsministern, i en fiktiv berättelse om hur en lag blir till, en kvinna.  

7.1.6 Solidaritet mellan människor. 

Av de formuleringar som pekar på värderingen Solidaritet i Koll på samhället handlar nästan hälften 

om skatt och hur röda partier tänker kring skatter, till exempel: “Deras pengar används sedan för 

att hjälpa dem som har det sämre ställt.” (s. 25) och: “De rika ska hjälpa de som inte har så mycket 

pengar!” (s. 28). I texten om blå partier finns inga formuleringar som pekar på solidaritet, även om 

det är implicit så visar detta på en ideologisk skillnad. Frågan är om barnen kan sortera 

informationen på ett sådant sätt att det blir relevant i deras konstruktion av begreppet politisk 

ideologi.  

Boken skriver också om olika saker som staten använder skattepengarna till, utan att koppla till 

åsiktsskillnader mellan politiska block: “Socialtjänsten ska hjälpa de människor som har svårt att 

klara sig själv i samhället.” (s. 36), och i en faktaruta: “Bistånd (hjälp) till fattiga länder” (s. 39). Koll 

på samhället nämner bara principen om att lyssna på minoriteten en gång, och då i en bildtext: “Ni 

måste behandla oss i minoriteten schysst.” (s. 14), denna lyfts alltså inte fram som något avgörande 

för demokratin.  

I tre helt olika exempel hittas andra formuleringar som grundar sig på solidaritet mellan 

människor. Den första är en bild av hur indirekt demokrati fungerar: “Jag litar på dig. Du får låna 

min röst. Använd den för att fatta kloka beslut!” (s. 19), där man i ordet kloka kan tolka in en 

osjälvisk önskan. Den andra är i beskrivningen av beslutsprocessen kring en klassresa då förståelse 

och medkänsla för en klasskompis situation kommer till uttryck: “Dessutom är han den som 

behöver resan mest.” (s. 31), och den tredje är en flicka som reflekterar över världen och blir 
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upprörd över orättvisor: “Världen är hemsk och orättvis!” (s. 46). Särskilt genom exemplet från 

klassresan tar Koll på samhället värderingen solidaritet in i elevernas vardag på ett anmärkningsvärt 

sätt.  

7.2 PULS Samhällskunskap 4–6 Grundbok 

7.2.1 Människans egenvärde 

PULS (Stålnacke, 2012) tar huvudsakligen upp människans egenvärde i två delar. Den första delen 

handlar om vad några elever skulle göra om de vore statsminister och här är det mesta av texten 

uttryckt av elever genom pratbubblor. Dessa elever skulle bland annat motverka mobbning: “Jag 

skulle också arbeta för att inga barn ska bli mobbade” (s. 86) och skapa regler till att försöka stoppa 

våldet. Det framgår dock inte om det rör sig om vad reella elever sagt och som läroboken då 

förmedlar, eller om det är läroboken som indirekt talar i jag-form. Oavsett så blir det väldigt 

elevnära och det är ett intressant sätt att förmedla värderingar eftersom elever kanske har lättare att 

hålla med om och ta till sig vad andra elever, verkliga eller ej, säger och ger uttryck för. Men oaktat 

det så förmedlar läroboken ett slags patos för att motarbeta det som beskrivs som fel, mobbning 

och våld, genom att låta elever uttrycka vilja och engagemang för människans egenvärde. 

I den andra delen pekas det på att diktaturer och orättvisa system kan kränka människans 

egenvärde genom att de “kan använda våld för att tvinga människor att lyda” (s. 89) och att man 

“kan bli straffad” (s. 89) om man inte gör som ledarna bestämmer. Här är det intressant att det står 

kan hända och inte exempelvis att det har hänt/händer. Det blir på så vis ett hot om kränkning, 

men inte de facto en kränkning. Dock uttrycks det också att: “En del av dem blev misshandlade 

och dödade av polisen, bara för att de gick i demonstrationståg.” (s. 103) vilket visar på att det även 

har hänt. 

7.2.2 Individens frihet  

I PULS kopplas värderingen individens frihet, vid flera tillfällen, tillsammans med ordet 

bestämma/bestämmer. Det är omnämnt i förhållande till diktatur: “En eller några få bestämmer 

över alla andra” (s. 89), kvinnors autonomi: “Tidigare hade deras män rätt att bestämma över dem” 

(s. 101) och politik: “Kommunpolitiker bestämmer alltså ganska mycket över barns vardag” (s. 95). 

Det senare är ett av få ställen där ordet och värderingen inte kopplas samman på ett tydligt negativ 

sätt, även om det inte heller är tydligt positivt, utan bara ett konstaterande att det finns de som 

bestämmer över andra. Som läsare kan man upptäcka att det finns olika nivåer eller situationer av 

bestämmande i texten, men det kan vara svårt att veta när det är något som gynnar eller motarbetar 

individens frihet. Intressant nog har PULS två stora rubriker i kapitlet om demokrati som handlar 

om just bestämmande: “Vem bestämmer i kommunen” (s. 94) och “Vem bestämmer i Sverige” (s. 

96).  

Utöver detta förmedlas värderingen i förhållande till mötesordning i klassrummet: “[…] alla får 

säga sin mening” (s. 92), och igen om hur kvinnors situation sett ut i Sverige: “Tidigare kunde man 

sälja sin frus saker utan att fråga henne om lov.” (s. 101), samt hur apartheidsystemet motverkade 

vissa människors frihet: “Där fanns lagar som förbjöd vita och svarta att gifta sig med varandra.” 

(s. 103). Men precis som i början kommer en avslutande formulering: “Om bara vissa bestämmer, 

så kan de göra vad de vill utan att bry sig om vad andra tycker.” (s. 103), vilken har med 

bestämmande att göra. 
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7.2.3 Individens integritet 

En syftning på värderingen om individens integritet, genom principen om valhemlighet, finns bara 

på ett ställe i PULS kapitel: “När man har tagit röstsedlar går man bakom en skärm, för att ingen 

ska se vilket parti man röstar på.” (s. 96), och då bara som bildtext. Det är intressant att det inte 

finns någon mer utläggning om varför ingen ska se ens röst, eftersom detta gör att den 

demokratiska processen ännu mer framstår bara som en metod. Vi hittade inga andra formuleringar 

som i första hand pekade på eller grundade sig i värderingen individens integritet.  

7.2.4 Allas lika värde 

PULS ger uttryck för värderingen allas lika värde genom den något mindre formella formuleringen 

“alla får vara med och bestämma” (ss. 87, 89), där den första gången står i kapitlets absoluta 

inledning och presenteras som en definition av demokrati. Den andra platsen som den 

formuleringen förekommer på är i en faktaruta där en lista har rubriken “Demokrati betyder att” 

(s. 89), och där alla sju punkter tydligt uttrycker allas lika värde, till exempel: “Alla människor är 

lika mycket värda” (s. 89), “Alla har samma rättigheter” (s. 89) och: “Alla får tycka vad de vill” (s. 

89). I samma faktaruta finns också rubriken “Diktatur betyder att” (s. 89), och där har två av åtta 

punkter med en tydlig motsats till allas lika värde, till exempel: “ledarna tycker att vissa människor 

är mer värda än andra” (s. 89). Värt att notera här är att motsatsen till demokrati inte framställs lika 

mycket genom avsaknaden av lika värde som demokrati framställs genom att värderingen råder. 

Perspektivet att lika rösträtt betyder lika värde ges i PULS med ett exempel, i en historisk 

beskrivning av att det inte var så förr: “Bara de som tjänade ganska mycket pengar och hade en viss 

förmögenhet fick rösta. Och bara män.” (s. 100). Ett internationellt exempel tas från Sydafrika, 

men då återgår ordvalet till att mer generellt handla om bestämmande: “Numera får både vita och 

svarta vara med och bestämma i Sydafrika.” (s. 103). En intressant förklarande ansats med 

hänvisning till denna värdering finns i formuleringen: “För att slippa dela med sig av makten påstår 

ibland de som bestämmer att vissa människor är bättre än andra.” (s. 103).  

7.2.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

“Men idag skulle vi inte kalla Aten för demokratiskt. Kvinnorna fick inte vara med och bestämma.” 

(s. 89). Så lyder de första av många formuleringar i PULS som pekar på värderingen jämlikhet 

mellan män och kvinnor. Passande nog är rubriken där dessa två finns just “Så började det”. 

Formuleringarna som grundar sig i värderingen om jämlikhet är uppdelade i två större 

sammanhang. Det första handlar om demokrati i allmänhet, demokrati i skolan, demokrati i Sverige 

och hur man som individ kan påverka - de formuleringar här som grundar sig i värderingen utgör 

ungefär en tredjedel av alla som påträffats. Den andra och mycket större delen handlar om hur det 

var förr. Denna del är i sig uppdelad i två delar, en som handlar allmänt om hur det demokratiska 

landskapet såg ut i Sverige och en som handlar om kvinnors kamp för rättvisa från mitten av 1800-

talet ända fram till sent 1980-tal.  

I det första sammanhanget är formuleringarna spridda över ett större antal sidor, men där det 

inte uttryckligen är en man eller kvinna som det talas om, skrivs han/hans eller hon/hennes ut 

konsekvent: “Han eller hon håller ordning på mötet […]” (s. 92), “Han eller hon har röstat […]” 

(s. 98) och: “Lyssna och försök förstå hans/hennes synpunkter” (s. 99). Dessutom görs det tydligt 

att talman inte inbegriper att det är en man, utan att riksdagens ordförande kallas så, “även om det 

är en kvinna” (s. 98).  
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I det andra sammanhanget är formuleringarna samlade på ett uppslag och det är en gedigen 

sammanfattning av gångna tiders orättvisor mot kvinnor såväl som fattiga: “Bara de som hade […] 

en viss förmögenhet fick rösta. Och bara män. […] den som var fattig fick inte rösta alls” (s. 100). 

Hade de fattiga männen blivit rika så skulle de alltså fått rösta, eftersom de var män, men kvinnor 

var dörren stängd oavsett: “[…] inte kunde väl kvinnor förstå sig på politik?” (s. 100). Det slutar 

dock inte med det som varit orättvist, utan i en faktaruta berättas det om förändringar som bidragit 

till mer jämlikhet och rättvisa mellan män och kvinnor. Exempelvis: “1874 Gifta kvinnor fick rätt 

att äga saker och bestämma över pengar de själva tjänade” (s. 101), “1921 Kvinnorna fick rösta för 

första gången” (s. 101) och: “1939 Kvinnor riskerade inte längre att bli av med jobbet bara för att 

de gifte sig eller fick barn.” (s. 101).  

7.2.6 Solidaritet mellan människor. 

Kapitlet “Demokrati” inleds i PULS med ett tecknat exempel där elever får ge politiska förslag. I 

de fyra pratbubblorna återfinns flera exempel på att handla med andras bästa för ögonen, till 

exempel: “Jag skulle också försöka se till att alla får tillräckligt med mat i länder där det nu är svält” 

(s. 86) och: “…ge mer hjälp till fattiga länder som drabbats av naturkatastrofer.“ (s. 87). Det är 

intressant att det enda sättet som läroboken visar på att politik till stor del handlar just om att göra 

det så bra som möjligt för andra är i fiktiva exempel. När löptexten börjar finns under rubriken 

“Vad betyder demokrati?” formuleringen: “För att demokrati ska fungera måste man lära sig att 

lyssna på andra och försöka förstå dem.” (s. 88), vilket betonar solidaritetens centrala plats i 

demokratin. På samma tema finns en direkt uppmaning till eleverna i en tipslista med knep för att 

få andra att lyssna på dig: “Lyssna och försök förstå hans/hennes synpunkter.” (s. 99), men där är 

det uttryckligen med syftet att du ska få igenom din egen åsikt. 

I PULS internationella exempel från Sydafrika finns ett uttryck för solidaritet över landsgränser 

i formuleringen: “Men även i andra länder protesterade man mot orättvisorna i Sydafrika.” (s. 103), 

och i kapitlets avslutning finns rubriken “Varför finns inte demokrati överallt?” där idealet om 

solidaritet tydligt förmedlas genom formuleringarna: “De kan använda sin makt på ett sätt som 

bara är bra för dem själva.” (s. 103) och: “Men orättvisor kan bara fortsätta om tillräckligt många 

struntar i att vissa blir orättvist behandlade.” (s. 103). Värderingen är alltså explicit framställd. 

7.3 Upptäck samhälle 

7.3.1 Människans egenvärde 

I ett uppslag om diktatur på sid 76–77 berör Upptäck samhälle (Svanelid, 2014) människans 

egenvärde i tre delar, alla gånger genom kränkningen av människans egenvärde genom våld. En 

gång i löptext: “De som vågar protestera döms oftast till långa fängelsestraff eller till dödsstraff”, 

en gång i en faktaruta som beskriver att diktator “[s]tyr ofta med våld” och en gång i en bildtext 

där sammanhanget gäller en demonstration som utvecklats våldsamt: “Makthavarna svarar med att 

sätta in militärmakt mot demonstranterna” (s. 77). Den underrubrik, under vilken formuleringarna 

om våld står att finna, anger att diktaturer inte följer demokratiska principer. Med det sagt antyder 

alltså texten att bland annat våld är något som inte hör hemma i en demokrati. Utöver detta 

förmedlas värderingen endast en gång till och då i en fiktiv faktaruta om landet Monarkadien som 

framställs som en diktatur.  
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7.3.2 Individens frihet  

Över hela kapitlet Politik förmedlas individens frihet på fem olika ställen. Först i en introduktion 

om politik där Upptäck samhälle gör gällande att “[d]et är politiker som har bestämt att du ska gå 9 

år i skolan” (s. 64) och därefter, i ett avsnitt gällande vilka som har mest makt i Sverige, att det finns 

dem som “har stor makt att påverka dig och alla andra” (s. 66). Dessa två formuleringar visar på 

att det finns dem som, oavsett om de har rätten att göra det eller ej, bestämmer över läsaren. Senare, 

i två avsnitt om demokratiska beslut och val, så flyttas fokus från påverkansfaktorer bortom läsaren 

själv till hens egen fria vilja i det att alla får säga “vad de tycker” (s. 73) och: “Att rösta är frivilligt” 

(s. 80). Avslutningsvis belyses avsaknaden av densamma, i en faktaruta om en fiktiv diktatur, genom 

att det bara är “partiets medlemmar som får lov att resa utomlands” (s. 83). 

7.3.3 Individens integritet 

I Upptäck samhälle förmedlas individens integritet i två olika sammanhang. I det ena förklaras kort 

konceptet med valhemlighet: “I en demokrati är det viktigt att valen är hemliga. Man står bakom 

en skärm när man lägger i valsedlar i ett kuvert.” (s. 80), men utan att närmare förklara varför det 

är viktigt. Det andra fallet är en fiktiv beskrivning av ett land där det inte är demokrati, och där får 

man “avlyssna andras telefoner, läsa andras mejl och sms” (s. 83). Detta är ett tydligt negativt 

sammanhang, och det innebär alltså ett intrång på individens integritet.  

7.3.4 Allas lika värde 

Tydliga uttryck om allas lika värde förekommer på fem av tjugo undersökta sidor i Upptäck samhälle. 

Värderingen, i form av lika rösträtt, uttrycks starkt, ihop med ord som självklart: “I dagens 

demokratiska Sverige är det självklart att alla har en röst oavsett kön eller om man är rik eller fattig” 

(s. 75) och: “Alla människor har samma värde - alla har en röst var” (s. 72). Flest exempel finns i 

beskrivningen av hur demokratiska beslut går till och i faktarutan om viktiga principer i en 

demokrati. I den faktarutan betonas ordet alla i fyra av nio principer, och där breddas värderingen 

till att också synas i andra rättigheter: “- alla har rätt att driva frågor i samhället…” (s. 75), “- alla 

får starta en förening eller organisation” (s. 75), “- alla har rätt att säga (yttra) sin åsikt” (s. 75), och 

likhet inför lagen: “Ingen är skyldig till brott förrän […]” (s. 75). Här finns alltså en tydlig betoning 

på allas lika värde. 

Det finns också ett par exempel lite senare i boken om bristen på lika värde i diktaturer, både 

allmänt beskrivande om hur det är i diktaturer i kontrast till i demokratier, och som exempel från 

ett fiktivt odemokratiskt land, till exempel: “De som tillhör partiet har tio röster i valet, andra har 

en röst” (s. 83).  

7.3.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

Värderingen om jämlikhet mellan män och kvinnor förmedlas mest implicit i Upptäck Samhälle. 

Detta görs i huvudsak i två delar, dels om svensk monarki och dels om det som rör svensk riksdag. 

Det berättas att Sverige är en monarki vilket betyder att “vårt land har en kung eller drottning” (s. 

67) och vidare att “kungamakten ärvs av det äldsta barnet oavsett kön” (s. 67). Men trots 

noggrannheten med att poängtera att monarki inte enbart handlar om män, utan också i allra högsta 

grad kvinnor, frångås detta genom att implicit förmedla att det normala är en manlig regent: “Det 

gemensamma för alla demokratier är att kungarna saknar makt över politiska beslut.” (s. 67). Detta 

händer igen med formuleringen: “I absoluta monarkier är det kungen som bestämmer.” (s. 67). 
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Visserligen finns det ingen absolut monark som är kvinna i nuläget, men i ett senare skede 

omnämns Sveriges statsminister som “han eller hon” (s. 69), och då har man ändå klargjort i en 

tidigare tabell på sid 67 att Sverige haft noll kvinnliga statsministrar. Det verkar alltså finnas en 

tydlig intention att peka på jämlikhet i hela texten, men det lyckas inte konsekvent. 

Vidare är det också intressant att påpeka att när dagens demokratiska samhälle jämförs med hur 

det varit förr så uttrycks det visserligen att det är “självklart att alla har en röst oavsett kön eller om 

man är rik eller fattig” (s. 76), men när det sedan utvecklas med: “Så har det inte alltid varit” (s. 76) 

så belyses bara sambandet rikedom och röster, och inte alls sambandet kön och röster. Återigen så 

verkar viljan att lyfta fram värderingen tydligt finnas, men det blir inte explicit på alla ställen där det 

skulle kunna göras. 

7.3.6 Solidaritet mellan människor 

Uttalade uppmaningar till att handla med andras bästa för ögonen finns bara utifrån ett perspektiv 

i texten i Upptäck samhälle, och det är genom den demokratiska principen att majoriteten ska lyssna 

och ta hänsyn till minoriteten. Denna princip nämns sakligt beskrivande i löptext och faktaruta, en 

gång i ordlista och en gång i ett exempel på beslutsfattande i en klass: “[…] ta hänsyn till om det 

finns någon minoritet. Det kanske finns några i klassen som är allergiska mot pälsdjur” (s. 73). 

Principen utvecklas eller motiveras inte. Att alla andra former av uppmaningar eller beskrivningar 

av solidaritet saknas i ett kapitel om politik är anmärkningsvärt.  

7.4 Utkik 4–6 Samhällskunskap 

7.4.1 Människans egenvärde 

Människans egenvärde förmedlas enbart i förhållande till diktatur och dess våldsbejakande tillstånd 

i Utkik (Almgren, 2015) vilket exempelvis framgår av formuleringen: “Man ser till att förfölja eller 

till och med döda dem som tycker annorlunda” (s. 74) och: “De som har makten använder hot om 

våld…” (s. 79). Detta görs främst i ett avsnitt där det förklaras vad en diktatur är kopplat till politik, 

partier och rösträtt. Men det är inte en neutral förklaring utan den innehåller värderingar så att 

läsaren ska förstå hur mycket sämre detta styrelseskick är jämfört med demokrati, och hur mycket 

det kränker människans egenvärde. Detta görs med ord och ordval som “till och med”, “självklart 

att partiet vinner” och, i en text där samtalet i en demokrati upphöjs i kontrast mot våldet i en 

diktatur: “I en diktatur däremot använder man våld för att få igenom det man vill” (s. 63). 

Läroboken gör alltså gällande att våld är något vanligt förekommande i det politiska landskapet i 

en diktatur men det är inte något som finns inom politiken i en demokrati.  

7.4.2 Individens frihet  

Det textavsnitt där individens frihet förmedlas mest i Utkik har med kungen och kungafamiljen att 

göra och ungefär hälften av den mängd uttryck, som på något sätt berör denna värdering i 

läroboken, finns här, trots att avsnittet bara utgör en sida i hela kapitlet. Orsaken till detta kan 

diskuteras och möjligen lyfter läroboken vikten av individens frihet i vår demokrati, genom att peka 

på ett tydligt motsatsförhållande där den i mångt och mycket inte gäller. Som läsare får man en klar 

bild av att kungen inte har mycket autonomi (rätt att bestämma över sig själv) genom uttrycken 

“han får inte” (s. 66) och “han måste” (s. 66). Frihet kopplas även samman med makt i detta avsnitt 

och det konstateras att “kungen har inte någon politisk makt” (s. 66). Det är inte klart uttalat i 
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texten att individens frihet inte gäller för Kungen och hans familj på samma sätt som det gäller för 

alla andra svenskar, mer än i formuleringen om religionsfrihet: “Kungahusets medlemmar är de 

enda som inte har religionsfrihet i Sverige” (s. 66). Men som läsare blir det ändå tydligt att det finns 

en åtskillnad. 

Textavsnittet om kungen och kungafamiljen är kringgärdat av två fraser som visar att politik är 

av vikt för denna värdering, rubriken på kapitlet är ju trots allt “Politik”. Dessa fraser handlar mer 

specifikt om makt och visar på att politiker har bestämmanderätt över det som rör oss som 

individer: “Riksdagen bestämmer om lagar […] som vi alla måste följa” (s. 63) och: 

“Kommunfullmäktige bestämmer över mycket av det som är viktigt för dig och din familj” (s. 68). 

Individens frihet kan på så vis inte frikopplas till vad som sker inom politiken, det finns måsten 

oavsett vi vill det eller ej. Men intressant nog görs en åtskillnad när det talas om måsten i en 

demokrati, jämfört med måsten en diktatur, i det att ordet skrivs i fet stil för det senare: “När det 

är val till Nordkoreas riksdag måste alla över 17 år rösta” (s. 75, bokens fetmarkering) jämfört 

med: “[…] alla barn i Sverige måste börja skolan det år de fyller sju år” (s. 63). 

7.4.3 Individens integritet 

Individens integritet omskrivs bara tydligt i ett sammanhang i Utkik, och det är under rubriken 

“Hur går det till att rösta” (s. 64). Där står att “[m]an går bakom en skärm och lägger en valsedel i 

ett kuvert och klistrar igen det.” (s. 64), och att “[i]ngen får veta vilket parti man röstat på.” (s. 64). 

Valhemligheten upprepas också i en bildtext, men texten motiverar inte varför ingen får veta vad 

man röstat på, och framställer det heller inte som ett eget val om man vill berätta. Ett tydligare 

ställningstagande för individens integritet hade varit att välja ordet behöver i stället för får. 

7.4.4 Allas lika värde 

I Utkik knyts allas lika värde starkt till allas rätt att rösta i val, och att alla har en röst var. Det skrivs 

både om att det är den princip som gäller nu: ”[…] och alla har en röst. Alla människor har alltså 

lika värde.” (s. 72, vår kursivering), och på flera ställen om att det tidigare inte var så att det fanns 

allmän och lika rösträtt: “De allra fattigaste fick inte rösta alls och inga kvinnor fick vara med och 

rösta, hur rika de än var.” (s. 70). Detta återkommer igen i kapitlets sammanfattning. Exempel tas 

också från andra länder i världen: “Indien är en demokrati för att alla indier får rösta […]” (s. 73). 

Sambandet mellan allas lika värde och demokrati problematiseras också i Utkik på flera sätt, dels 

historiskt: “Men idag skulle vi inte acceptera athenarnas demokrati eftersom varken kvinnor eller 

slavar fick vara med.” (s. 72), dels internationellt: “USA är ett demokratiskt land, men kritiseras 

ofta till exempel för att de flesta som avrättas är svarta. Det är alltså lättare att komma undan 

dödsstraffet för en vit mördare än för en svart.” (s. 73), och krasst konstaterat också gällande 

Sverige: “Inte ens i Sverige har alla svenskar lika stora möjligheter att påverka samhället.” (s. 78). I 

dessa exempel breddas också värderingen till att handla om mer än lika rösträtt.  

Andra aspekter av allas lika värde som förmedlas på något enstaka ställe i Utkik är allas lika 

möjligheter: “I en demokrati som Sverige kan alla bli politiker” (s. 61) och: “alla har rätt att säga 

och skriva det man tycker är rätt och riktigt” (s. 72), samt allas lika skyldigheter: “Riksdagen 

bestämmer om lagar, stiftar lagar, som vi alla måste följa” (s. 63). En otydlig syftning på värderingen 

i ett mer elevnära sammanhang finns i formuleringen “[…] att alla förslag som kommer från 

eleverna tas upp på mötet och inte glöms bort.” (s. 70), där är oklart om texten framhäver att allas 

förslag ska behandlas eller bara beskriver klassrådsordförandens uppgift.  
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7.4.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

Utkik pekar på värderingen om jämlikhet mellan män och kvinnor i två av tre fall utifrån ett 

dåtidsperspektiv. Dessa två har rubrikerna “Kvinnornas rösträtt”, hela stycket är en faktaruta, och 

“Så var det förr när ‘storgubbarna’ bestämde”. Båda redogör för hur det såg ut i 1800-talets Sverige 

fram till 1920-talet och båda belyser kvinnors situation i förhållande till rösträtt. Men där faktarutan 

ger en tydlig, om än komprimerad, progressiv skildring gällande kvinnors politiska situation i 

historien med: “Nu kunde även kvinnor väljas in som kommunpolitiker” (s. 65) och: “Nu kunde 

även kvinnor väljas in i riksdagen” (s. 65), så nämns det bara i förbifarten på det andra stället att 

“inga kvinnor fick vara med och rösta, hur rika de än var” (s. 70). Det mesta som skildras om 

jämlikhet mellan män och kvinnor i denna lärobok skildras alltså långt från elevernas vardag och 

dessutom inte så mycket i själva löptexten. Men det finns också lite nutidsperspektiv i det att Sverige 

problematiseras: “Sverige är inte heller felfritt. Kvinnor har fortfarande lägre lön än män” (s. 73) 

och även om det inte är i många ordalag så är Utkik ensam, bland läroböckerna, att explicit uttrycka 

en reell kränkning av värderingen i nutid. 

7.4.6 Solidaritet mellan människor. 

Uppmaningar eller beskrivningar av solidaritet finns i Utkik i tre olika sammanhang. På två ställen 

nämns principen att majoriteten ska ta hänsyn till minoriteten, båda gångerna i en faktaruta, men 

förklaring ges inte till vilken typ av hänsyn majoriteten ska ta, eller motivering till varför. I 

internationellt perspektiv tas Nordkorea upp som exempel på en diktatur, och där är ett av få ställen 

som ett värderande ord används, nämligen: “Det mest tragiska med Nordkorea […]” (s. 75, vår 

kursivering), vilket vi tolkat som en uppmaning till medkänsla eller solidaritet. En skrivelse om att 

välja andras bästa finns i kapitlets sammanfattning: “[…] pengar som skulle ha använts för folkets 

bästa.“ (s. 79). Utkik har också en direkt uppmaning till eleverna: “[…] din tur att hjälpa till med 

det här demokratibygget.” (s. 73), vilket syftar till solidaritet, att hjälpa till med något gemensamt. 

7.5 Samhällskunskap 4–6 grundbok 

7.5.1 Människans egenvärde 

En sida i boken SH 4–6 (Engström, 2017) är helt tillägnad diktatur, det enda stället i boken där 

diktatur omnämns och det är också bara här som värderingen människans egenvärde förmedlas i 

hela kapitlet om demokrati. I en underrubrik som handlar om yttrandefrihet i diktaturer anges att 

det är förbjudet att yttra det som en diktaturs ledare anser är fel. Görs detta ändå så blir det 

konsekvenser, det vill säga straff och det måste utdelas oavsett om man får tag på den “skyldige” 

eller ej: “Om ledarna inte får tag i personen som skrivit ‘fel’ saker kan istället släktingar straffas.” 

(s. 105) Men vilket/vilka sorts straff är inte uttalat, och som läsare får man alltså inte veta om 

människans egenvärde egentligen kränks, det står ju inte tydligt att någon/några skadas. Utifrån 

den referensram en elev har så skulle det kunna tolkas som mildra straff, att man exempelvis får 

utegångsförbud - Gå till ditt rum! - eller att det gäller någon form av fysisk bestraffning. 

7.5.2 Individens frihet  

Redan på första sidan i kapitlet slår SH 4–6 fast att värderingen individens frihet är att ta fasta på 

genom att säga “[d]et är […] viktigt att alla som vill ges möjlighet att vara med och säga vad de 

tycker på olika sätt” (s. 103). Dessutom är det likhetstecken mellan värderingen och begreppet 



 

29 
 

demokrati, i en underrubrik till kapitlet “Demokrati”, och det blir på så vis tydligt att de två inte 

går, eller i alla fall inte är tänkta, att separera. Det är en demokratisk värdering och det står 

uttryckligen att “[i] en demokrati har varje människa rätt att tycka, tänka, säga och skriva vad 

han/hon vill så länge det inte kränker någon annan” (s. 104). Vidare så görs det tydligt hur 

värderingen kränks i en diktatur: “I en diktatur genomförs ibland politiska val, men då får de som 

röstar inte rösta på vem de vill” (s. 105) och: “Ledarna för landet bestämmer vem eller vilka folket 

får rösta på.” (s. 105). Det är alltså svart på vitt vad som är ett bra respektive dåligt styrelseskick 

när det kommer till att värna om individens frihet. 

7.5.3 Individens integritet 

I SH 4–6 förmedlas värderingen om individens integritet på två angränsande sätt i det studerade 

kapitlet. Det ena är genom principen om valhemlighet, som nämns på tre ställen; i inledningen om 

demokrati, i beskrivningen av hur val går till, och i ordlistan i kapitlets slut. Vikten av valhemlighet 

understryks och kopplingen till värderingen formuleras explicit: “Det innebär att en person som 

röstar aldrig behöver tala om för någon annan vilket parti han/hon har röstat på. Det är mycket 

viktigt i ett demokratiskt land” (s. 111). Det andra sättet som värderingen syns på är mer elevnära, 

och handlar om klassråd. Formuleringen är: “I känsliga frågor kan de vara bra med en hemlig 

(sluten) omröstning.” (s. 109). Varför det är viktigare i känsliga frågor förklaras dock inte.  

7.5.4 Allas lika värde 

Under rubriken “Demokrati = frihet för individen” i början av det studerade kapitlet står följande 

stycke, vilket kopplar allas lika värde till demokrati: “I en demokrati har varje människa rätt att 

tycka, tänka, säga och skriva vad han/hon vill så länge det inte kränker någon annan. Demokrati 

innebär att vi ska behandla varandra på ett bra sätt och att alla är lika mycket värda” (s. 104). Även 

i stycket före görs samma koppling: “[…] i en så kallad demokrati, har alla samma rättigheter, men 

också samma skyldigheter” (s. 104), och det upprepas igen i ordlistan som sammanfattar avsnittet: 

“Demokrati Folket bestämmer, alla har samma rättigheter och skyldigheter.” (s. 109, bokens 

fetmarkering). I de två andra fraserna är dock kopplingen till värdet något mer implicit än i den 

första frasen.  

Värderingen allas lika värde lyfts också fram i uttrycklig kontrast till hur det är i en diktatur: 

“Skillnaden är att de inte gäller för alla medborgare” (s. 105), och exemplifieras med hur det 

fungerar när en klass ska ha klassråd: “[…] alla får säga vad de tycker och att alla får vara med och 

besluta” och: “Alla ska få säga sin åsikt om de olika förslagen.”. Till skillnad från de andra böckerna 

så tar SH 4–6 inte upp principen allmän och lika rösträtt på något sätt som pekar på allas lika värde.  

7.5.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

SH 4–6 pekar konsekvent på värderingen jämlikhet mellan män och kvinnor genom att 

återkommande använda han/hon i formuleringar där det inte tydligt framgår om det är en man 

eller kvinna det handlar om. Detta görs för politiker: “[…] lyssna på vad han/hon har att säga” (s. 

107), allmänt: “När personen som ska rösta har bestämt sig går han/hon in i ett valbås” (s. 113) 

och till och med för diktatorer: “Om det är en enda person som bestämmer kallas han/hon för 

diktator” (s. 105). Det finns även en tabell för valet 2014, där bland annat den procentuella 

fördelningen av riksdagsplatser för män och kvinnor, i de olika partierna, anges. Dock så 

kommenteras inte detta i löptexten utan bara implicit i en bildtext på en kvinna som sitter i 

riksdagen för Vänsterpartiet genom att säga att “[p]artiet har störst andel kvinnor av alla partier i 
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riksdagen” (s. 117). Vidare redogörs, ytterligare i två andra bildtexter, för vilka som var de första 

kvinnorna att vara partiledare och finansminister (s. 115), men det är bara ett omnämnande. Trots 

att värderingen alltså förmedlas implicit på många ställen - till och med gällande att en diktator 

nödvändigtvis inte måste vara en han! - så kommenteras det inte. 

7.5.6 Solidaritet mellan människor. 

I inledningen av kapitlet “Beslutsfattande och politiska idéer” presenteras grundtankarna i 

demokrati, och där lyfts solidaritet fram i beskrivningarna: “Besluten måste vara bra för 

medborgarna” (s. 103), och: “Demokrati innebär att vi ska behandla varandra på ett bra sätt” (s. 

104). Solidaritet med minoriteten beskrivs också i inledningen: “Majoriteten måste dock lyssna på 

minoriteten, de som är färre, för att det ska bli så bra som möjligt för alla.” (s. 104), och 

exemplifieras i en text om en klassfest några sidor senare: “[…] men majoriteten bör se till att det 

köps pizzor som alla tycker om.” (s. 109). Att på det sätt som SH 4–6 gör definiera demokrati 

genom solidaritet, som i det andra citatet ovan, är intressant för att det bara är denna bok som gör 

det.  

Under rubriken “Aktuella politiska frågor i Sverige” finns en tydlig syftning på värderingen att 

vilja det goda för andra människor: “Alla politiker i de politiska partierna vill göra samhället bättre, 

men de har olika åsikter om vad det innebär och hur det ska göras.” (s. 118). Här ger boken en 

grund för att eleverna sedan kan tolka in solidaritet på olika sätt i de olika politiska ideologierna, 

men när svensk politik presenteras är det bara under rubriken “Sverigedemokraterna” som 

uttryckliga formuleringar om att hjälpa andra hittas, till exempel att “[s]verigedemokraterna anser 

att flyktingarna ska få hjälp i sina egna länder.” (s. 117).  

 
7.6 Jämförande analys 

7.6.1 Människans egenvärde 

Gemensamt för fyra av fem läroböcker är att de berör människans egenvärde i samband med 

beskrivning av våld eller hot om våld kopplat till vad en diktatur är och vad en diktatur eller dess 

ledare gör, gjort eller kan göra mot människor. I SH 4–6 däremot så talas det inte alls om våld, 

varken implicit eller explicit, vilket är intressant eftersom de andra läroböckerna valt att framhålla 

just våldet som en tydlig kränkning av människans egenvärde. En annan intressant notering är att 

det endast är PULS som ger värderingen en bredare tillämpning genom att peka kränkningen av 

den i förhållande till andra orättvisa system såsom apartheid. I framställningen av våldet mot 

medborgare i diktaturer är det väldigt olika hur tydligt läroböckerna i sina texter tar avstånd från 

det, och på så vis poängterar människans egenvärde. I SH 4–6 görs det inte alls men i Koll på 

Samhället är det väldigt tydlig. I de fall där avståndstagandet är tydligt har man på flera stället valt 

att göra det i jämförelse med hur det är i en demokrati. Möjligtvis finner vi svaret till den nästan 

ensidiga fokuseringen på diktatur i att man vill definiera demokrati genom att visa på en 

motsatsbild, (jfr Wicke, 2019, s. 22). För läsaren blir det då tydligt att det finns två sidor, en rätt 

och en fel, och att de i linje med Wickes (2019) resultat förväntas införliva de värderingar som hör 

till den goda sidan, nämligen demokrati. I ljuset av hur demokrati, demokratiska processer och 

demokratiska värderingar framställs i läroböckerna blir det klart att det finns ett tydligt 
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motsatsförhållande mellan demokrati och diktatur när det kommer till hur man betraktar en 

människas egenvärde.  

Vi har också sett att det i dessa texter inte på något ställe explicit skrivs ut att demokrati grundar 

sig på att varje människa har ett egenvärde, och att det är orsaken till att man inte får kränka eller 

göra illa varandra. Här blir närheten mellan denna värdering och allas lika värde tydlig, att alla har 

lika värde förmedlas tydligt, som vi återkommer till, men för att det ska vara ett relevant uttalande 

behöver det också förmedlas att det värdet är högt, att varje individ är värdefull, och det blir helt 

underförstått i alla de fem böckerna. Resultatet blir att läroböckerna ger läraren mycket lite hjälp i 

att förklara och motivera värderingen, (jfr Colnerud, 2014, s. 52). 

7.6.2 Individens frihet  

Individens frihet förmedlas i fyra av fem läroböcker i samband med politiska beslut och ord som 

bestämmer/bestämt/bestämmanderätt. Här finns en spänning mellan att dels få göra och säga det 

man själv vill, dels vara underställd vad någon/några andra bestämmer för dig, på olika nivåer. Att 

det individuella och gemensamma perspektivet i demokrati kan stå i konflikt blir kanske som 

tydligast när man vill belysa just individens frihet, eftersom den betonar bara ena sidan. Det är 

intressant att det bland de grundläggande demokratiska värderingarna inte finns en utskriven 

värdering som betonar den andra sidan, gemenskapen. Detta går i linje med den svenska 

benägenheten att betona just individualism som Bronäs (2000, s. 221) såg i sin historiska studie. 

Om man sätter detta i förhållande till den demokratibild med metodfokus som tonar fram i 

läroböckerna leder det till en bild av att demokrati handlar om hur jag som individ ska få igenom 

så mycket som möjligt av min vilja. Samtidigt är det svårt att avgöra i texten vad i beskrivningen av 

hur val och påverkan går till i ett demokratiskt land som ska tolkas som ett betonande av 

värderingen individens frihet, och vad som är ett mer neutralt konstaterande av hur processen går 

till. För att eleverna ska ha få underlag att konstruera en balanserad begreppsförståelse för 

demokrati hade det nog varit bra att tydligare skriva fram demokrati som ideologi.  

Ingen av böckerna beskriver explicit denna värdering, men underförstått framgår det att 

värderingen är viktig i och med den mängd text som på något sätt berör den. Av de värderingar vi 

studerat har denna varit svårast att riktigt sätta fingret på eftersom den antytts på många olika sätt. 

I SH 4–6, den lärobok som inte kopplar samman värderingen med bestämmande, var dock 

kopplingen till demokrati tydligast, eftersom individens frihet likställs med demokrati genom att ha 

likhetstecken dem emellan. För att förstå vad demokrati handlar om så måste man också förstå vad 

som menas med frihet för individen. 

7.6.3 Individens integritet 

Det gemensamma för alla fem läroböckerna är att de berättar kortfattat om valhemlighet, det vill 

säga att en individs röst i ett val är hemlig. PULS nämner det bara i en bildtext, medan SH 4–6 

betonar att det är viktigt i en demokrati. Ingen av böckerna motiverar eller förklarar dock varför 

det är viktigt, så det framstår mer som en metod, (jfr Bronäs, 2000 s. 221–223), eller ceremoni, att 

man måste stå bakom en skärm när man lägger sina valsedlar i kuvertet, än som ett begripligt uttryck 

för integritet. Det närmaste en motivering någon av böckerna kommer är exemplet från ett klassråd 

i SH 4–6 där man föreslår hemlig omröstning i känsliga frågor. Med denna pusselbit förväntas 

eleverna ha nog med förkunskaper för att förstå varför valhemlighet är en viktig princip. Själva 

värderingen om att värna individens integritet är mycket implicit i alla texter, och i Utkik blir det 

näst intill motsägelsefullt när det inte längre uttrycks som en möjlighet att inte berätta om sin röst, 
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utan som ett förbud: “Ingen får veta […]” (s. 64, vår kursivering). Elevernas möjlighet att koppla 

valproceduren till integriteten försvåras då ytterligare, vilket också gör texten dysfunktionell i ett 

värdepedagogiskt perspektiv. Denna framställning av valhemligheten som en oförklarad regel 

skulle också kunna, utifrån Thornbergs resonemang om att elever har svårt att värdesätta regler de 

inte förstår, vara till skada för det nuvarande demokratiska systemets fortlevnad, eftersom det 

framstår som omotiverat (2006, ss. 238–239).  

En annan sak som vi lade märke till i vår analys var att bara två av böckerna tog upp någon 

annan aspekt av demokrati och politik som kan peka på värderingen individens integritet. Båda 

dessa handlar om vad som är privat, men i Upptäck samhälle tas det bara för självklart att det är 

problematiskt att man i en diktatur får läsa andras mejl och sms, medan det i Koll på samhället är en 

mer generell uppdelning mellan kategorierna offentligt och privat. Även i denna uppdelningen blir 

integriteten otydlig, och frånvaron av någon explicit formulering som förklarar denna 

grundläggande värdering är slående.  

7.6.4 Allas lika värde 

Till skillnad från flera av de andra studerade värderingarna, som inte skrivs ut lärobokstexten med 

samma ord som den beskrivs i läroplanen, så finns den nästan exakta formuleringen allas lika värde 

i alla fem böcker. Detta tyder på att denna värdering förväntas ha en annan språklig ställning i 

elevers medvetande, att den är mer explicit. Kopplingen mellan demokrati och allas lika värde är 

också mycket tydlig, vilket bidrar till att eleverna med stor sannolikhet kommer att inkludera denna 

värdering i sin demokratisyn. Tre av böckerna, PULS, SH 4–6 och Koll på samhället, definierar 

uttryckligt demokrati genom bland annat allas lika värde. De andra två böckerna är något mer 

indirekta i sin koppling, genom att de istället grundar allas lika rösträtt på allas lika värde, och 

definierar demokrati med att alla har en röst var. PULS sticker ut genom att bredda sin 

grundläggande definition av demokrati till “att alla får vara med och bestämma” (s. 87), medan SH 

4–6 är ensam om att inte alls ta upp principen om allmän och lika rösträtt kopplat till lika värde. 

En annan sammanhangstyp där allas lika värde kommer fram tydligt i alla studerade böcker är 

lika rättigheter och lika skyldigheter. Koll på samhället lyfter fram detta i kontexten om Sveriges 

grundlagar, men de andra fyra böckerna är mer generella och kopplar till exempel regeln att “alla 

får starta en förening eller organisation” (Upptäck samhälle, 2014, s. 75) direkt till ordet demokrati. 

Detta stämmer med Bronäs (2000, s. 223) observation att det är den svenska liberala demokratin 

som implicit framställs som den enda rätta.  

Utifrån den definition av värderingen allas lika värde som vi utgick ifrån är det något förvånande 

att böckerna inte gör en tydligare motsatskoppling mellan allas lika värde och diskriminering på 

andra sätt än att inte alla får rösta. Koll på samhälle är den enda som uttalat visar på det sambandet 

i nutid, och Utkik problematiserar något, men hjälper inte eleverna att koppla det till begreppet 

diskriminering.  

7.6.5 Jämlikhet mellan män och kvinnor 

PULS har mer än dubbelt så många formuleringar, som grundar sig i denna värdering, än den som 

har näst mest av de andra läromedelsböckerna i denna studie. En intressant notering är dessutom 

att PULS är skriven av en kvinna medan de andra är skrivna av män. Alla fem läroböcker pekar 

dock på värderingen om jämlikhet, även om ordet jämlikhet är sparsamt använt. Det förekommer 

bara en gång och då i Koll på Samhället och det angränsande ordet jämställdhet används även det 

bara ett fåtal gånger, och i samma bok. Men oavsett detta är tydligt att läroböckerna strävar efter 
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att konsekvent peka på värderingen i samband med demokratiska processer, och PULS sticker ut 

som tydligast. Elever får genom materialet och det språkbruk som används klart för sig att kvinnor 

och män, tjejer och killar ska vara jämställda, som Koll på Samhället uttrycker det. Men problematiken 

som fortfarande finns idag gällande jämlikhet mellan män och kvinnor lyfts nästan inte alls. Det är 

bara i två läroböcker, Koll på Samhället och Utkik, som det är nämns att det fortfarande är ojämlikt, 

men det kommenteras inte vidare. I och med att de flesta av läroböckerna valt att lägga stort fokus 

på den historiska aspekten, och då visa på orättvisorna, kampen och segrarna, så får man som läsare 

en bild av att behovet av att värna om denna jämlikhet mest hör till det förgångna.  

7.6.6 Solidaritet mellan människor 

Det finns ingen yttre demokratiprincip, som grundar sig i solidaritet, som finns med i alla fem 

böcker, så som valhemlighet grundat i integritet är omistligt hos alla. Den princip som kommer 

närmast finns med i fyra läroböcker, och det är att majoriteten ska lyssna på och ta hänsyn till 

minoriteten när beslut fattas. Det varierar dock mycket på vilket sätt denna princip omskrivs, från 

omnämnandet i en bildtext i Koll på samhället, till att sambandet mellan solidaritet och hänsynen till 

minoriteter förklaras med att det är för att det ska bli så bra som möjligt för alla i SH 4–6. Den 

sistnämnda är den enda text som ger någon egentlig hjälp till eleverna att se ett bakomliggande 

resonemang till vad som annars bara framställs som ytterligare en av det demokratiska systemets 

mystiska regler.  

SH 4–6 är också den enda bok som explicit skriver ut att all politik handlar om att göra samhället 

bättre. PULS förmedlar samma idé genom exempel på vad barn skulle vilja som politiker, men det 

är inte lika tydligt att det skulle vara politikens grundsyfte och Koll på samhälle presenterar bara 

röd politik med formuleringar om att hjälpa andra. Denna stora variation i hur politik motiveras är 

intressant eftersom alternativet till att motivera politik är att ta den nuvarande formen helt för 

given. Detta kan jämföras med Wickes (2019, s. 207) observation att demokrati framställs som en 

ordning som inte kan ifrågasättas.  

Enligt den definition av solidaritet som vi utgått ifrån finns både aspekten att förstå andra 

människor och att denna förståelse leder till ett handlande för andras bästa. Ingen bok uppmanar 

explicit eleverna att försöka förstå, men här finns en underförstådd intention som inte går att se 

förbi, nämligen att alla SO-ämnen handlar till stor del om hur människor har det, har haft det, vad 

de tänker och tror och hur det blev så, vilket är innehållet i att förstå andra. Man kan alltså 

argumentera för att värderingen solidaritet är implicit på ett mycket djupare sätt i alla böcker, 

oavsett formuleringar, och att exempel som Sydafrika och Nordkorea bara är toppen av ett 

underförstått isberg. Att i kortfattade böcker som dessa välja de exempel som är ytterligheter i 

världen blir ett sätt att visa att allt däremellan också finns, och på så vis ge eleverna en förståelse 

för den stora variation av omständigheter som människor i världen lever under. Att eleverna av 

denna förståelse utvecklar en vilja att handla för andras bästa blir i lärobokstexten något avlägset. 

Det blir politikers jobb. Det enda undantaget är Koll på samhället exempel på beslut om klassresa där 

en elev, utifrån vetskap om en kompis hemsituation, är ett föredöme i att hävda sin kompis bästa 

över sitt eget.   
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8. Diskussion 

8.1 Hur förmedlar läroböcker värderingar? 

I denna studie har vi undersökt hur de grundläggande demokratiska värderingarna förmedlas 

genom lärobokstext, och det har kommit fram en bild där de värderingar vi tittat på förmedlas på 

väldigt olika sätt. De två tydligaste var allas lika värde, som är explicit utskriven och kan inte missas 

eller missförstås, och jämlikhet mellan könen, som omskrivs med ställningstaganden som han/hon, 

och betoningar av historisk ojämlikhet. De övriga fyra värderingarna är mycket mer implicita i 

texterna. Att människan har ett egenvärde, och att solidaritet är eftersträvansvärt, förutsätts som 

tolkningsram för att kunna se att till exempel den bild som målas av diktatur är negativ, och att 

demokrati alltså är eftersträvansvärt. Värderingen individens frihet är så djupt rotad i 

förutsättningarna för den svenska demokratin att den blir nästintill osynlig ibland, och 

tveksamheterna kring om en formulering verkligen pekat på denna värdering eller inte har varit 

flera.  

Hela den svenska demokratimodellen som presenteras i böckerna bygger på idén om individens 

frihet. Även individens integritet är en förutsättning för denna modell, och det är i böckerna den 

värdering som, trots att den inte får mycket plats, tydligast kopplas till en enskild del av 

demokratimodellen, nämligen valhemligheten. Att på detta sätt använda en språkligt explicit 

värdepedagogik för två av sex värderingar är en anmärkningsvärd betoning på dessa. Att en 

värdering uttrycks explicit är dock inte detsamma som att den motiveras. För alla de studerade 

värderingarna gäller att ingen bok ger sig in på att ge eleverna någon motivering till värderingens 

logiska hållbarhet eller existensberättigande. Det kan bero på att det handlar om läroböcker riktade 

till yngre åldrar, men det ligger också i linje med motsvarande resultat i Wickes studie av 

gymnasieböcker. Utifrån ett praktiskt lärarperspektiv är det ändå uppseendeväckande att böckerna 

inte har något att bidra med om en elev skulle ifrågasätta till exempel allas lika värde med ett Varför? 

Detta resultat stämmer också överens med Thornbergs beskrivning att skolan vill överföra rådande 

objektiveringar (Thornberg, 2006, s. 238).  

Att kategorisera lärobokstext utifrån Colneruds skala från individuellt till offentligt är ett annat 

sätt att visa att det finns flera olika sätt att tänka kring vad som är lärobokstextens syfte, och hur 

väl den i så fall uppnår det. Om fokus ligger på värderingspåverkan, alltså i mitten av skalan, så blir 

frågan vad som krävs av en lärobokstext för att eleverna ska kunna ta till sig och omfatta de 

värderingar som avses. Om syftet istället är demokratifostran, att eleverna ska kunna delta i det 

politiska systemet, blir betoningen på att lära ut demokrati som modell, med underförstådda 

värderingar, mycket mer rimlig. Även med ett sådant syfte är det dock inte helt oproblematiskt att, 

till så stor del som vi sett, utelämna att beskriva demokrati som ideologi till förmån för demokrati 

som modell. Faran är att det då framstår som att modellen är en uppsättning omotiverade regler, 

vilket, enligt Thornbergs resonemang, skulle öka risken för att eleverna inte kommer att värdesätta 

och vilja föra vidare demokratin.  

Utifrån denna studie går det inte att uttala sig om vad eleverna uppfattar av värderingarna i 

texten, här får andra forskningsstudier ta vid, men det går att notera en aspekt till av hur de 

förmedlas i lärobokstexterna, nämligen vilken typ av exempel som används. De flesta av böckerna 

använder något elevnära exempel, såsom en klass som ska bestämma något tillsammans, men 

medan Koll på samhället använde flera olika valde Utkik bara exempel från andra länder eller 

historien. Det fanns också en skillnad i att några böcker gav uttryck för värderingar genom att ha 
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fiktiva exempel, antingen på lagar i ett land, eller tecknade bilder på elever som presenterade sitt 

politiska program. Dessa olika sätt att presentera värderingar kan påverka hur eleverna förstår och 

integrerar dem i sin konstruktion av begreppet demokrati. Blir det nära och genomförbart, verkligt 

och intressant, lättsamt och lustfyllt? Hur kopplingen mellan presentation och tolkning ser ut är 

ännu oklart, men det är en aspekt som behöver finnas med i diskussionen runt förmedlandet av 

demokratiska värderingar.  

8.2 Spelar valet av lärobok någon roll? 

De fem läroböcker vi valde att titta närmare på var ytligt sett lika och det verkade som materialet, 

i en första genomgång, pekade på de demokratiska värderingarna på liknande sätt, möjligtvis också 

i lika stor grad. I ett första skede skulle man kunna säga som Englund att läroböckerna erbjuder en 

gemensam mening och att de uttrycker den enhet kring demokratiska värderingar som läroplanen 

talar om, men i vår studie upptäckte vi att läroböckerna skiljer sig ganska mycket åt på flera punkter, 

både kring hur mycket fokus de ger en viss värdering och hur de väljer att peka på den. Valet av 

vilken lärobok som ska användas får alltså konsekvenser gällande förmedling av olika värderingar. 

Men detsamma gäller tvärtom, att beroende på hur mycket en lärobok pekar på en viss värdering 

så kanske den föredras framför andra. Även här blir Thornbergs och Colneruds resonemang om 

lärares stora påverkan på elever relevant genom att lärare kan välja böcker som går i linje med sina 

egna värderingar. Om en lärare vurmar särskilt för jämlikhet mellan män och kvinnor så kommer 

kanske inte hen välja Koll på samhället som har få textställen som pekar på denna värdering, istället 

väljer man då PULS som gör det i allra högsta grad. Detta förutsätter dock att lärare har kompetens 

att de dessa skillnader på kort tid, vilket bristen på språk för värdepedagogik kan tyda på att de inte 

säkert har.  

Elevernas föreställning och förståelse av begreppet demokrati och de demokratiska 

värderingarna påverkas av hur läroböckerna talar om dessa. I vår studie har vi sett att det kan skilja 

mycket mellan läroböckerna gällande om en värdering är explicit eller implicit uttalad, om texten 

enbart är förklarande till sin natur eller om den också innehåller värderande ord, och om språkbruk 

är konsekvent eller inte. Språkmässigt görs dessutom en åtskillnad redan i läroböckernas val av hur 

de benämner det övergripande avsnitt inom vilket demokratiska värderingar förmedlas. Där PULS 

anger att det övergripande temat är demokrati, inom vilket politik och politiska processer ingår, så 

anger exempelvis Upptäck Samhälle att temat är politik, inom vilket demokrati och demokratiska 

processer ingår. Detta förmedlar en kategorisering som kan bli avgörande för barnens 

begreppsförståelse. Det går också att se skillnader i hur formellt språkbruket är i böckerna, där till 

exempel PULS försöker förenkla allmän rösträtt till “vara med och bestämma”. Gemensamt för 

att alla de studerade böckerna är att de inte ger utrymme för att problematisera eller ge andra 

perspektiv på de demokratiska värderingarna, men här sticker ändå Utkik ut som den enda som 

uttalat visar på att det inte är så enkelt som att om ett land är en demokrati så är allt bra. I stället 

öppnar texten för att även Sverige kan bli bättre, både på jämlikhet och allas lika möjligheter att 

påverka. En lärare som kan se och lyfta små formuleringar som dessa får betydligt mer hjälp av 

läroboken om man vill hjälpa sina elever att få en mer nyanserad bild av demokrati.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat att det absolut finns skillnader mellan olika böcker, 

men det är inte så enkelt som att någon totalt sett visar mycket mer på de demokratiska 

värderingarna än någon annan, utan skillnaden ligger i betoningar, ordval och urval.  
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8.3 Avslutande reflektion  

Att titta på värderingar i text är inte helt enkelt, just eftersom de ofta är underförstådda eller 

förutsatta. I denna studie har vi i huvudsak fokuserat på formuleringar på satsnivå och sedan låtit 

sammanhanget vägleda tolkningen av ordvalen, men andra metoder och fokus är det mycket 

möjligt att andra saker skulle träda fram. En multimodal analys hade varit en intressant jämförelse, 

eller en analys med fokus på författarens bakgrund och syften med texten. För att undersöka 

läromedel från ett lärarperspektiv hade det också varit intressant att studera hur de värderingar vi 

sökt efter skrivs fram i lärarhandledningarna till dessa läroböcker. Detta skulle ge mer underlag 

kring behovet av ett utvecklat eget ämnesspråk för värdepedagogik. För det är detta som är 

eftersmaken av att ha gjort denna studie, att om skolan på allvar ska kunna hantera uppdraget att 

förmedla och förankra grundläggande värden så behövs mer kunskap om hur det bäst görs, och 

därmed ett språk för att kunna utveckla och bearbeta den kunskapen. Och detta gäller inte bara 

forskningsnivå, utan lärarutbildare, praktiserande lärare och läromedelsförfattare. När det gäller 

övrigt ämnesinnehåll stäms det av och motiveras ofta till eleverna utifrån läroplanens centrala 

innehåll, medan vår erfarenhet är att värdegrunden ofta förenklas till “i skolan är jag en bra 

kompis”. Frågan är om bra kompisar växer upp till reflekterade demokratiska medborgare.  

 

  



 

37 
 

9. Referenslista 

Allwood, Carl M & Martin G. Erikson (2017). Grundläggande Vetenskapsteori: För Psykologi Och Andra 

Beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur 

 

Anderström, Helena (2017). Lärares samtal om etik: Sociala representationer av etikundervisning på 

mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena. Karlstad: Karlstads universitet, Centrum 

för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap.  

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text– och diskursanalys, 3. utök. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Broady, Donald (1998). Den dolda läroplanen. Stockholm: Krut. 

 

Bronäs, Agneta (2000). Demokratins ansikte: en jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Colnerud, Gunnel (2004). Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs. Pedagogisk 

forskning i Sverige, årgång 9, nummer 2, ss. 81–98. 

 

Colnerud, Gunnel (2014). Värdepedagogik: Om vikten av ett särskiljande språk. I Eva Johansson 

& Robert Thornberg (red.), Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola. Stockholm: Liber, 

ss. 35–52.  

 

Celin, Maria (2018). Uppfostra ditt eget barn – sluta skyll på lärarna. Expressen. 7 okt.  

https://www.expressen.se/debatt/uppfostra-ditt-eget-barn-sluta-skyll-pa-lararna/  

(2019-04-29).  

 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4. rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Gandra, Paulo. (2017). Till föräldrarna. Facebook. 

https://www.facebook.com/paulo.gandra.43/posts/1286266271419070 (2019-05-02) 

 

Larsson, H.A. (2011). Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl. Stockholm: SNS förlag. 

 

Lgr11 (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 5. rev. uppl. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Lgr69 (1969). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm: Utbildningsförlag 

 

Lgr80 (1980). 1980 års läroplan för grundskolan: inledning: mål och riktlinjer. Stockholm: 

LiberTryck 

https://www.expressen.se/debatt/uppfostra-ditt-eget-barn-sluta-skyll-pa-lararna/
https://www.facebook.com/paulo.gandra.43/posts/1286266271419070


 

38 
 

 

Lpo94 (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 

94. Stockholm: Skolverket 

 

Liedman, Sven-Eric (2014). Vad formar en människa?. I Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline 

Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare, 3. rev. uppl. Stockholm: Natur & kultur, 

ss. 223–250.  

 

Lindgren, Karin (2011). Uppfostran — nej tack!. Lärarnas tidning. 11 feb.  

https://lararnastidning.se/uppfostran-nej-tack/ (2019-05-02). 

 

Lundgren, Ulf P. (2014). En utbildning för alla - skolan expanderar. I Ulf P. Lundgren, Roger Säljö 

& Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare, 3. rev. uppl. Stockholm: Natur 

& kultur, ss. 79–100.  

 

Orlenius, Kennert (2014). Individens frihet och solidaritet: En värdekonflikt i skolans uppdrag?. I 

Eva Johansson & Robert Thornberg (red). Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola. 

Stockholm: Liber, ss. 67–86.  

 

Persson Henriksson, Anna & Irisdotter Aldenmyr, Sara (2017). Lärare blir till i talet om demokrati 

i SO-undervisning. Nordidactica, nummer 2, ss. 75–99. 

 

Sellbjer, Stefan (2002). Real konstruktivism: ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på undervisning 

och lärande. Växjö: Växjö Univ. Press. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket (2006). Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2008). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier: förordning (SKOLFS 2000:135) om 

kursplaner för grundskolan: Skolverkets föreskrifter (2000:141) om betygskriterier för grundskolans ämnen, 

2. rev. uppl. Stockholm: Skolverket 

 

Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi: en introduktion, 2. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thornberg, Robert (2004). Värdepedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 9, nummer 2, ss. 

99–114. 

 

Thornberg, Robert (2006). Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. 

Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.  

 

Thornberg, Robert (2014). Värdepedagogik: En introduktion. I Eva Johansson & Robert 

Thornberg (red). Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola. Stockholm: Liber, ss. 19–

34.  

https://lararnastidning.se/uppfostran-nej-tack/


 

39 
 

 

Wicke, Kurt (2019). Läroböcker, demokrati och medborgarskap: Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap 

för gymnasiet. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.  

 

Åkerberg, Anneli (2014). Att lära demokrati - en kvalitativ textanalys av läroböcker i samhällskunskap. 

Malmö: Malmö högskola/Lärande och samhälle. 

 

Läroböcker 

Eriksson, Johan (2010). Koll på Samhället. Stockholm: Sanoma Utbildning. 

 

Svanelid, Göran (2014). Upptäck Samhälle. Stockholm: Liber. 

 

Almgren, Hans (2015). Utkik 4–6 Samhällskunskap. Lund: Gleerups.  

 

Stålnacke, Anna-Lena (2012). PULS Samhällskunskap 4–6 Grundbok, 3. uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Engström, Michael (2017). Samhällskunskap 4–6 grundbok. Falköping: Capensis. 

 

 


