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Sammanfattning 

Föreliggande studies syfte är att undersöka om det finns en samstämmighet i hur 
samhällskunskapslärare definierar demokratibegreppet. Vidare syftar även studien till att undersöka 
huruvida det finns en samstämmighet i vilka arbetssätt och examinationsformer som används inom 
samhällskunskapen gällande demokratimomentet. Detta görs med hjälp av Öberg och Bäckströms 
studie (2021) som undersöker en eventuell kanon inom samhällskunskapen på högstadiet. 

I denna studie används Dahls polyarkidefinition och Schumpeters klassiska demokratidefinition 
för att analysera och utläsa kriterier för demokratier ur läroböcker och lärarsvar. Undersökningen 
genomförs med läroboksanalys samt en enkät och är därför en kvalitativ studie med kvantitativa 
inslag. Studien visar att det finns en samstämmighet gällande hur samhällskunskapslärare i stort 
arbetar och examinerar i delområdet demokrati. Vidare finns en överensstämmelse mellan hur 
lärare och läroböcker definierar begreppet demokrati. De båda fokuserar på att demokrati innebär 
att folket väljer företrädare för att föra deras talan, vilket pekar på att Schumpeters 
demokratidefinition är den som dominerar demokratiundervisningen. Dock förekommer Dahls 
kriterier, men beskrivs ofta som ett komplement till demokrati som ett folkstyre. Dessa kriterier 
(exempelvis yttrandefrihet) skildras mer som mänskliga rättigheter än en förutsättning för 
demokrati. Två läroböcker är tydligt kopplade till Schumpeters demokratidefinition, två läroböcker 
är ett mellanting men med Schumpeters definition i förgrunden. En lärobok, Arena 123, sticker ut 
och är mer präglad av Dahls demokratidefinition än Schumpeters. 
 
Nyckelord: demokrati, samhällskunskap, Dahl, Schumpeter, läroboksanalys, enkätundersökning  
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1. Inledning 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa aktiva demokratiska medborgare. Detta uppdrag ska, 
enligt Skolverket, gälla ”för skolan som helhet, i alla årskurser, alla skolämnen och även övrig 
verksamhet.”1 För att skapa en likvärdig utbildning behöver skolan vila på demokratiska värden 
och praktiker. En likvärdig skola innebär att alla elever ska ha samma förutsättningar för att lyckas 
samt att skolan ska ”verka för att alla individer oavsett bakgrund får samma villkor.”2 Därför är det 
av vikt att skolan kan erbjuda kvalitativ undervisning när det kommer till kunskap och värden 
kopplat till demokrati. 

Det undervisningsämne som står i förgrunden för detta uppdrag – särskilt när det gäller 
faktakunskaper kring demokratibegreppet – är ämnet samhällskunskap, framförallt på högstadie- 
samt gymnasienivå.3 Ordet ”Demokrati” är exempelvis det allra första ordet som lyfts upp i det 
centrala innehållet för kursen samhällskunskap 1b.4 Men redan i årskurs 4-6 skall undervisningen 
i samhällskunskap behandla ”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.”5 Det finns 
således ingen tvekan om att demokrati är ett viktigt kunskapsinnehåll i 
samhällskunskapsundervisningen, oavsett åldersgrupp. Skolverket menar att undervisning om 
demokrati tidigt ska vara en del av barns vardag i skolan, i form av att praktisera demokrati samt 
anskaffa sig faktakunskaper om begreppet.6 Detta kan leda till frågan, som på förhand kan verka 
okomplicerad, men som i verkligheten är komplex: vad betyder egentligen demokrati? 

Inom demokratibegreppet ryms många olika typer av definitioner och tolkningar. Etymologiskt 
kommer ordet från grekiskans demos (folket) och kratos (att styra), det kan alltså rent etymologiskt 
definieras som ”folkstyre”.7 Man kan även tala om demokrati som en del av det demokratiska livet 
man deltar i men också om demokrati som ett slags medborgarideal. En stor anledning till att 
demokratibegreppet uppfattas som snårigt är att flertalet forskare har problematiserat begreppet 
och skapat olika typer av definitioner. Det finns alltså ingen klar samstämmighet om hur begreppet 
skall tolkas. För att konkretisera demokratibegreppet används två olika definitioner i denna studie, 
dels Schumpeters demokratidefinition, dels Dahls polyarkidefinition. 

Att garantera huruvida det finns någon kanon inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet är en 
för omfattande uppgift för en C-uppsats. Därför fokuserar studien på att identifiera om det finns 
en samstämmighet mellan dels hur olika lärare beskriver demokratibegreppet samt examinerar och 
arbetar med det, dels mellan hur lärare och läroböcker beskriver demokratibegreppet. 

 
 

1 Skolverket 2014, hämtad 12/12 2022. 
2 Skolverket 2021b, hämtad 12/12 2022. 
3 Skolverket 2014, hämtad 12/12 2022. 
4 Skolverket 2011a, hämtad 12/12 2022. 
5 Skolverket 2022, hämtad 12/12 2022. 
6 Skolverket 2014, hämtad 12/12 2022. 
7 Dahl 2020, s. 11. 
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1.1. Studiens disposition 

Studien är indelad i nio kapitel. Kapitel två redogör för ämnets historiska bakgrund samt en 
redogörelse för olika centrala påverkansfaktorer och vilken effekt de får på 
demokratiundervisningen i skolan. I det tredje kapitlet presenteras en översikt av det 
samhällsdidaktiska forskningsfältet gällande demokratibegreppet på nationell samt internationell 
nivå. Detta följs av kapitel fyra i form av syfte och frågeställningar där en redogörelse för syftet samt 
vilka frågeställningar studien kommer besvara. I kapitel fem presenteras studiens teoretiska 
utgångspunkter i form av teoretiskt ramverk samt redogörelser av centrala definitioner. Det sjätte 
kapitlet behandlar studiens metod. Där presenteras bland annat analysmetoden, materialet, etiska 
överväganden samt reliabilitet och validitet. I kapitel sju presenteras studiens resultat och analys. I 
kapitel åtta diskuteras studiens resultat och analys och kopplas samman med det teoretiska 
ramverket för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Studien avslutas med kapitlet 
konklusion där studiens bidrag till forskning redogörs. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt ämnar ge läsaren kontext till demokratiundervisningen i den svenska skolan. Först 
kommer en kort historisk bakgrund om hur och varför samhällskunskapsämnet växte fram i svensk 
skola och hur demokratiundervisningen och fostransuppdraget kopplas till samhällskunskapen. 
Därefter kommer tre påverkansfaktorer för demokratiundervisningen i skolan att presenteras. 
Avslutningsvis presenteras undersökningens samhällskunskapsdidaktiska bidrag. 

2.1. Historisk bakgrund till demokrati i skolan 

Som visat i inledningen är demokrati en av de mest centrala punkterna i svensk skola. Demokrati 
förekommer inte bara som ett undervisningsinnehåll i skolan utan också som en del av 
fostransuppdraget. Just undervisningen om demokrati och den demokratiska fostran har varit 
central i den svenska skolan ända sedan 1940-talet. 

Efter andra världskriget infördes ämnet samhällskunskap för att motverka eventuella 
diktaturtankar. Skolan sågs som en central institution för att både modernisera och demokratisera 
samhället. Ämnet samhällskunskap skulle alltså förbereda eleverna för framtida 
samhällsdeltagande.8 Sedan dess har demokratins centrala plats i svensk skola förankrats och än 
idag ska elever lära sig om demokrati och fostras till demokratiska medborgare. Detta kan också 
kopplas an till att Sverige på 1970-talet antog en ny grundlag, 1974 års regeringsform, där det 
fastslogs att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”9 

Det har sedan 1940-talet gått fram och tillbaka i läroplanerna att skolans fokus ska ligga på 
demokrati som undervisningsinnehåll eller demokratisk fostran.10 Sedan Lpo 94 har skolans 
demokratiska fostransuppdrag varit i fokus: ”skolan som helhet skulle genomsyras av 
grundläggande demokratiska värderingar.”11 Det är än idag just det demokratiska 
fostransuppdraget som står i fokus. 

2.2. Centrala påverkansfaktorer på demokratiundervisningen i skolan 

Det finns flera olika faktorer som har och kommer att fortsätta påverka demokratiundervisningen 
i skolan. Tre olika påverkansfaktorer kommer att behandlas i underrubrikerna nedan. Dessa är 
läroböcker och bokförlag, den statliga byråkratin och läroplansreformer samt lärares olika 
förutsättningar. 

 
 

8 Långström & Virta 2016, s. 35. 
9 Långström & Virta 2016, s. 53; SFS 1974:152, §1. 
10 Skolverket 2011b, s. 37. 
11 Skolverket 2011b, s. 38. 



 

 8 

2.2.1. Läroböcker och bokförlag 

Läroböcker är det mest använda läromedlet i svenska skolor.12 Läroboksförfattarna har därför ett 
viktigt uppdrag när de prioriterar vad som ska inkluderas i sina böcker. Bland annat ska dessa 
författare: (1) ”strukturera ett ämnesområde”, (2) ”lyfta fram väsentliga ämnesbegrepp samt 
tillämpa och analysera dem” och (3) ”stimulera till kritiskt läsande”.13 Detta innebär att 
läroboksförfattare har möjligheten att inkludera och exkludera vad som ska stå i läroboken. 

På grund av läroböckers inflytande kan de styra vad som inkluderas i undervisningen om det är 
så att en lärare baserar stora delar av sin kunskap eller planering på läroboken. Därmed har 
läromedelsförfattare och i sin tur läroböckerna ett stort inflytande i skolan. Även bokförlag innehar 
en maktposition om att bestämma hur läromedel ska vara utformade och har därmed en indirekt 
påverkan på den undervisning som bedrivs i svenska skolor. 

Sedan 1991 granskas inte de läromedel som används i skolorna av staten, vilket leder till att 
marknaden idag är fri. Detta betyder att det är intressant att studera läroböcker för att se vilken typ 
av bild av samhället som läromedelsförfattarna och bokförlagen målar upp.14 

2.2.2. Den statliga byråkratin och läroplansreformer 

Läroplanen är det styrdokument som samtliga skolor och anställda inom skolor skall förhålla sig 
till. I Sverige har staten den yttersta kontrollen över skolan och har dessutom stärkt sin roll i 
styrningen av skolan.15 Detta kan inte minst identifieras i läroplanerna. I Skollagen framgår det att 
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
läroplaner.”16 Medan regeringen meddelar föreskrifter är det i stället riksdagen som beslutar om att 
anta en ny läroplan.17 

Eftersom läroplanerna är det styrdokument som ska styra all undervisning så kommer dessa 
läroplaner också påverka demokratiundervisningen i samhällskunskapsämnet. Som nämnts under 
avsnitt 2.1. så har det varierat mellan läroplaner om fokus gällande demokrati ska ligga på 
demokratifostran eller demokrati som undervisningsinnehåll.18 Det kan således ske att framtida 
läroplaner tydligare kommer reglera exempelvis hur lärare ska undervisa om demokrati. 

 
 

12 Långström & Virta 2016, s. 174. 
13 Långström & Virta 2016, s. 175. 
14 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 176. 
15 Wahlström 2016, s. 71. 
16 SFS 2010:800, 1 kap, § 8. 
17 Wahlström 2016, s. 76. 
18 Skolverket 2011b, s. 37. 
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2.2.3. Lärares olika förutsättningar 

Avslutningsvis så kan läraraspekten påverka hur lärare undervisar om demokrati. Här finns det en 
rad olika påverkansfaktorer, exempelvis vilken lärarutbildning de har gått eller om de 
överhuvudtaget är utbildade och därmed är behöriga lärare. 

I Skolverkets Lärarprognos 2021 presenteras det att ca 80% av samhällskunskapslärarna på 
gymnasiet är behöriga. Motsvarande siffra på högstadiet är 67%.19 Detta innebär att det är 20% 
respektive 33% obehöriga lärare som undervisar i samhällskunskapsämnet i svensk skola. Det kan 
leda till att elever får olika undervisning, dels eftersom behöriga lärare har haft en utbildning där de 
fått lära sig om ämnesstoffet de undervisar om, dels för att de behöriga lärarna också har fått en 
utbildning i pedagogik och didaktik, samt hur man ska arbeta med skolans styrdokument. De 
obehöriga lärarna kan ha implikationer för demokratiundervisningen i svensk skola. Det kan alltså 
rent teoretiskt innebära att obehöriga lärare har mindre kunskap om demokrati som 
undervisningsinnehåll och i stället baserar sin kunskap på exempelvis läroböcker. Det skulle också 
kunna betyda att obehöriga lärare inte använder styrdokumenten som det är avsett då de inte har 
en förståelse för dem. Lärares olika förutsättningar kan alltså påverka deras arbete som 
samhällskunskapslärare. 

2.3. Studiens samhällskunskapsdidaktiska bidrag 

Denna undersökning ackumulerar till det samhällsdidaktiska forskningsfältet genom att bredda 
förståelsen för hur statsvetenskapliga begrepp (som demokratibegreppet) används inom 
samhällskunskapsundervisningen. Dessutom bidrar studien till forskningsfältet genom att 
undersöka huruvida det finns en samstämmighet mellan hur lärare och läroböcker beskriver 
demokratibegreppet. Vidare leder studien till ökad förståelse för hur samhällskunskapslärare 
arbetar och examinerar inom specifika områden i svenska gymnasieskolan. 

 
 

19 Skolverket 2021a, s. 37. 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen som är relevant för studien att presenteras. 
Avsnittet kommer att delas upp i två olika delar, dels hur den tidigare forskningen ser ut 
internationellt, dels hur den tidigare forskningen ser ut i svensk kontext. Först kommer det 
internationella forskningsläget att presenteras översiktligt. Därefter presenteras det nationella 
forskningsläget med betoning på fyra studier som anses särskilt relevanta för föreliggande studie.  

3.1. Tidigare forskning på internationell nivå 

Den tidigare forskningen på internationell nivå fokuserar främst på vikten av att lära ut demokrati 
till eleverna. Exempelvis menar forskarna Polat och Güler vid det turkiska universitet Ibrahim 
Chechen att utbildning om demokrati resulterar i att individer blir medvetna om sina kollektiva 
skyldigheter, men även sina fri- och rättigheter.20 Vidare skriver de att lärarna som deltog i studien 
ansåg att demokrati var svårt att undervisa om och att man istället ska använda mer praktiska 
aktiviteter för att undervisa om ämnet.21 Detta visar på vikten av att undervisa väl om demokrati, 
även i svenska skolan. 

I en artikel från Oslo universitet undersöker forskaren Mathé hur elever i norska skolan 
definierar begreppet demokrati.22 Mathé hänvisar till annan forskning som visar att befolkning i 
utvecklingsländer generellt sett jämställer demokrati med det som kallas för liberal demokrati, vilket 
lägger fokus på människors fri- och rättigheter.23 De norska eleverna identifierade 
demokratibegreppet främst som att folket styr, men de hänvisade även ofta till fri- och rättigheter.24 
Detta innebär att det är överensstämmande med den så kallade liberala demokratin. Mathés studie 
visar att det är intressant att undersöka hur elever i en skandinavisk kontext uppfattar demokrati. 
Därför är det intressant att undersöka hur lärare och läroböcker i Sverige beskriver och definierar 
demokratibegreppet.  

Generellt sett fokuserar den allra mesta internationella forskningen inte på hur lärare eller elever 
tolkar och definierar demokratibegreppet. Det fokuseras istället på hur man ska undervisa om 
demokrati. Mycket forskning är snarare en guide om hur man som lärare undervisar om 
demokrati.25 

 
 

20 Polat & Güler 2020, s. 158. 
21 Polat & Güler 2020, s. 177. 
22 Mathé 2016, s. 272. 
23 Mathé 2016, s. 273. 
24 Mathé 2016, s. 282. 
25 Se exempelvis: Ross, E.W. 2020. ”Teaching About and For Democracy”. I R. Case. & P. Clark (eds.) Learning 
to inquire in history, geography, and social studie: An anthology for secondary teachers (17-19). Vancouver: Critical Thinking 
Consortium. 
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3.2. Tidigare forskning i svensk kontext 

I kommande rubriker presenteras fyra studier i det svenska forskningsläget. Tre av dem behandlas 
mer ingående då dessa är särskilt relevanta för studien. 

3.2.1. Öberg & Bäckström – en kanon inom samhällskunskap? 

I sin artikel ”Kanon eller inte kanon? En enkätstudie bland samhällskunskapslärare i årskurs 7-9” 
studerar Öberg och Bäckström huruvida det finns någon kanon inom samhällskunskapsämnet på 
högstadienivå. Öberg och Bäckströms forskning grundar sig i en enkätstudie som undersöker 
lärares innehåll i samhällskunskapsundervisning, deras arbetssätt i undervisningen och 
examinationsformerna de använder.26 I studien presenteras det ytterligare fem studier som har 
studerat de mest prioriterade delområdena i samhällskunskapsämnet (Lindmark 2013, Karlefjärd 
2011, Wall 2011, Odenstad 2010, Bernmark-Ottosson 2009). Samtliga sex studier (Öberg och 
Bäckström inkluderat) visar att statskunskap (demokrati och valsystem, svenskt statsskick och 
politiska ideologier) är det mest framträdande delområdet.27 Eftersom denna studie är en 
samhällskunskapsdidaktisk studie med en statsvetenskaplig ansats kommer endast Öberg och 
Bäckströms resultat från statskunskapsmomenten presenteras.  

De fyra vanligaste examinationsformerna inom statskunskapsmomentet av samhällskunskapen 
är (i fallande ordning): skriftligt prov, skriftlig inlämningsuppgift, muntlig gruppredovisning samt 
muntligt individuellt prov.28 Gällande arbetssätt inom statskunskapen är de fyra vanligaste (i 
fallande ordning): kortare genomgångar, helklassdiskussioner, nyhetsbevakning och 
föreläsningar.29 Den typen av kanon som faktiskt tycks finnas inom samhällskunskapen kan 
identifieras i samband med prioriteringen av de olika delområdena samt arbetssätten, medan det 
inte finns någon tydlig kanon inom examinationsformerna.30  

Kunskapsobjektet i Öberg och Bäckströms är således huruvida det finns en kanon i 
samhällskunskapsundervisningen på högstadiet, medan studieobjektet är lärarnas undervisnings-, 
arbets- och examinationsmetoder. Studien visar att det verkar finnas någon slags kanon inom 
samhällskunskapsundervisningen på högstadienivå. Det är även här föreliggande studie hakar i, då 
den grundar sig i samma kunskapsobjekt som Öberg och Bäckström. Vår studie undersöker om 
det finns en samstämmighet gällande demokratibegreppet inom samhällskunskapen. Vidare 
grundar den sig på många vis på Öberg och Bäckströms studie, dels gällande kunskapsobjektet, 
dels hur undersökningen behandlar lärares undervisning, arbetssätt och examinationsformer, fast 
med fokus på demokratibegreppet.  

 
 

26 Öberg & Bäckström 2021. 
27 Öberg & Bäckström 2021, s. 49. 
28 Öberg & Bäckström 2021, s. 43. 
29 Öberg & Bäckström 2021, s. 40. 
30 Öberg & Bäckström 2021, s. 50. 
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3.2.2. Wicke – läroböckers bidrag till demokratiundervisning 

Kurt Wicke publicerade 2019 sin doktorsavhandling vid namn Läroböcker, demokrati och 
medborgarskap som undersöker hur läroböcker bidrar till demokratiundervisningen i ämnet 
samhällskunskap.31 Wicke förklarar att läroböcker är ”del av ett komplext system som uttrycker 
och reproducerar offentlig kunskap, det vill säga samhällens offentliga bild av sig själva”.32 På så vis 
kan man se läroböcker som en slags spegel av hur samhället faktiskt ser ut, vilket gör att läroböcker 
blir intressanta att studera. Wicke använder sig av en kritisk diskursanalys för att analysera 
läroböckerna som studeras, vilket kan bidra till att identifiera hur läroböcker förmedlar kunskap 
om exempelvis samhälle och demokrati.33 

I sin avhandling beskriver Wicke att demokratidefinitioner kan uppfattas på tre olika vis inom 
läroböcker, dessa tre olika vis är: liberaldemokrati, elitdemokrati och republikanska uppfattningar. 
Wicke hänvisar till Abowitz & Harnish studie (2006) som har noterat två huvudsakliga diskurser 
gällande hur man undervisar om demokrati, dels civic republicanism vilket handlar om ”identifikation 
med samhället som gemenskap som en medborgerlig dygd”, dels liberal som handlar om 
individuella friheter.34 Dessa typer av demokratimodeller handlar alltså mycket om demokratisk 
fostran. 

Wickes doktorsavhandling undersöker hur läroböcker förmedlar demokrati och 
medborgarskyldigheter till elever. Det finns alltså en likhet med föreliggande studies innehåll med 
en viktig skillnad, denna studie undersöker istället hur läroboksförfattarna definierar 
demokratibegreppet. 

Wickes studier visar att läroböckerna som studeras bland annat argumenterar för två saker, för 
det första ”skyldighet att försvara ett hotat statsskick”, för det andra ”engagera sig för den välfungerande 
demokratin.”35 Vidare indikerar läroböckerna att läsarna (eleverna) är individer som behöver fostras 
som individer, samt fostras till demokratiska medborgare.36 Följande resultat från Wickes 
avhandling är emellertid det som är mest relevant och intressant för föreliggande studie: ”att 
läroböckernas beskrivning och förklaring av demokrati inte innehåller en definition av själva 
kunskapsobjektet: demokrati och medborgarskap.”37 Detta knyter väl an till föreliggande studie 
som också undersöker hur läroböcker definierar demokratibegreppet, dock med en tydlig 
demokratiteori. Detta kan leda till att definitioner identifieras som Wickes forskning inte upptäckte, 
då Wicke fokuserar på uttalade definitioner i läroböckerna. 

 
 

31 Wicke 2019, s. 15. 
32 Wicke 2019, s. 53. 
33 Wicke 2019, ss. 57-59. 
34 Wicke 2019, s. 60. 
35 Wicke 2019, ss. 242-245. 
36 Wicke 2019, s. 250. 
37 Wicke 2019, s. 251. 
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3.2.3. Bronäs – demokratibegreppet i förändring 

Även Agneta Bronäs undersöker i sin doktorsavhandling Demokratins ansikte 
samhällskunskapsböcker med fokus på demokrati. Det är svenska och tyska läroböcker mellan 
1950–1990-tal som undersöks.38 Syftet med studien är att undersöka om det sker en förändring 
över tid när det kommer till beskrivningar av demokratibegreppet samt att undersöka ”hur texten 
arbetar för att fungera som stöd för elevers kunskapsprocess”.39  

Bronäs använder sig av tre modeller för att analysera materialet, dessa modeller används som 
ett analysraster för att komma åt de övergripande tolkningarna av demokratibegreppet. De tre 
modellerna presenteras som beslutsmetodens demokrati, frihetens demokrati och gemenskapens demokrati. 
Den första modellen är en operationalisering av Joseph Schumpeters definition av 
demokratibegreppet. Operationaliseringen tar sin utgångspunkt i att individer i ett samhälle skapar 
regler genom att sluta sig samman och att ”staten sköter den politiska organisationen och den 
baseras på regelsystem och rättsnormer som medborgarna själva skapat och antagit genom ett 
majoritetsbeslut.”40 Bronäs menar vidare att denna modell ska ses som att demokrati är en 
beslutsmetod grundad i majoritetsbeslut.41 

Den andra modellen är fokuserad på begreppet frihet i form av ”att frihet ses som mycket 
centralt och att frihetsvärden som åsiktsfrihet, samvetsfrihet och demonstrationsfrihet betonas”.42 
Att samhället präglas av pluralism är, enligt Bronäs, ett resultat av att frihet betraktas som centralt. 
Att skapa ett personligt frihetsutrymme är något staten har som uppdrag och detta för att 
medborgare ska kunna realisera livsplaner.43 

I den tredje modellen beskrivs det som att individens frihet utvecklas genom gemenskap. Att 
medborgarna förväntas att vara en del av gemenskapen exemplifieras genom begreppet solidaritet, 
att det i samhället finns en gemensam ansvarighet som är grundad på samhällets normer och 
värden. Det ligger i statens intresse att skapa denna typ av gemenskap.44 Bronäs användning av 
teorier som ett analysraster samt modellernas innehåll är konstruerade för att synliggöra 
läroböckernas och lärarnas beskrivningar av demokratibegreppet. Bronäs beskriver också 
läroboksgenren, hur den skiljer sig från andra genrer och vad som är av vikt att tänka på när man 
analyserar dessa typer av texter: 

Som uttolkare av lärobokstexter har jag ett antal utgångspunkter. Den ena utgångspunkten 
är att lärobokstexter har en referens till en verklighet som existerar utanför texten. 
Läroboken ses därför som en särskild genre. Bakthin menar att genrer skapar texters 
mening och att intentionen med en text tydliggörs genom den valda genren. Den valda 

 
 

38 Bronäs 2000, s. 214. 
39 Bronäs 2000, s. 21-22. 
40 Bronäs 2000, s. 17. 
41 Bronäs 2000, s. 17. 
42 Bronäs 2000, s. 18. 
43 Bronäs 2000, s. 19. 
44 Bronäs 2000, s. 20. 
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genren som i det här fallet är läroboken karakteriseras genom en specifik komposition och 
uttrycksform men även av att vissa teman förekommer. Genren är dessutom bunden till 
sociala praktiker eller institutioner och ska därför uppfylla vissa syften. Funktionen för 
samhällskunskapsböckerna är att ge kunskap om det samhälle som läsaren eller eleven lever 
i.45 

Dessa aspekter uppmärksammar att det är viktigt att se till läroböckernas syfte och att den hänvisar 
till verkligheten, vilket är något som kommer beaktas när analyserna av läromedlens innehåll 
genomförs. 

3.2.4. Wikman – lärares livsvärld påverkar demokratisynen 

I sin licentiatuppsats från 2003 undersöker Britta Wikman hur fyra lärare i samhällskunskap på 
gymnasieskolan ser på demokratibegreppet.46 Wikman undersöker hur dessa lärares 
demokratisyner tolkas i förhållande till lärarnas livshistoria och undervisning med hjälp av 
intervjuer. Wikmans undersökning visar att lärarnas livsvärldar och tidigare upplevelser påverkar 
lärares demokratidefinitioner.47 Även gällande hur lärare undervisar om demokrati påverkas detta 
av deras livserfarenheter. Detta avgör vilken demokratisyn lärare har.48 

3.3. Summering av tidigare forskning i relation till föreliggande studie 

Sammantaget visar denna koncisa forskningsöversikt att det finns någon typ av kanon i 
samhällskunskapsundervisningen, vilket Öberg och Bäckströms studie har visat. Denna behandlar 
endast högstadiet, vilket innebär att en kunskapslucka existerar huruvida det finns någon 
samstämmighet gällande arbetssätt och examinationsformer på gymnasiet. 

Både Wicke och Bronäs behandlar samhällskunskapsläroböcker och demokrati, men går inte in 
på just hur demokratibegreppet definieras och om det överensstämmer med hur lärare beskriver 
begreppet demokrati. Den norska studien av Mathé visar på att det förekommer studier om hur 
elever uppfattar demokratibegreppet. Inga studier som undersöker hur lärare beskriver begreppet 
har identifierats förutom möjligen Wikman, som dock fokuserar på hur gymnasielärares livsvärldar 
påverkar deras syn på, och undervisning om, demokrati. 

Därför finns det en kunskapslucka att fylla gällande kanonforskningen i samhällskunskap om 
det finns en samstämmighet i hur lärare och läroböcker beskriver demokratibegreppet. Denna 
koncisa forskningsöversikt har prioriterat viss forskning som faktiskt berör det studien behandlar, 
och är därför just det, koncis. 

 
 

45 Bronäs 2000, s. 25. 
46 Wikman 2003. 
47 Wikman 2003, s. 103. 
48 Wikman 2003, s. 110. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att undersöka huruvida det finns en samstämmighet hur lärare och 
läroböcker definierar demokratibegreppet i ämnet samhällskunskap på gymnasienivå. Studien syftar 
således även till att ge ökad förståelse för hur statsvetenskapliga begrepp används i 
samhällskunskapsundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Vidare är studiens syfte även att 
undersöka om det finns en samstämmighet i hur man arbetar och examinerar delområdet där 
demokrati ingår inom samhällskunskapsämnet.  

Undersökningen utförs genom att studera hur läroböcker i samhällskunskap beskriver 
begreppet demokrati. Dessutom används en enkätundersökning riktad till samhällskunskapslärare 
för att ta reda på hur de beskriver och använder begreppet demokrati i sin undervisning. En 
samstämmighet inom lärares arbetssätt och examinationsformer samt mellan lärare och läroböcker 
kan indikera att det finns en kanon inom samhällskunskapen. 

För att bidra med forskning om demokratiundervisningen i skolan och besvara studiens syfte 
har tre huvudsakliga forskningsfrågor formulerats. För att besvara den del av syftet som behandlar 
en samstämmighet gällande demokratibegreppet har de första två frågorna konstruerats. För att 
undersöka om det finns en samstämmighet i hur samhällskunskapslärare arbetar med och 
examinerar demokratimomentet inom samhällskunskap i stort är den tredje frågan skapad. Studiens 
frågeställningar lyder: 

1. Hur definierar läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet begreppet demokrati? 
2. Hur beskriver samhällskunskapslärare på gymnasiet begreppet demokrati? 
3. Vilka arbetssätt och examinationsformer använder samhällskunskapslärare på 

gymnasiet i momentet om demokrati? 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt kommer behandla det teoretiska ramverket samt de två teoretiska definitionerna av 
demokrati som används i undersökningen. 

5.1. Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk tar avstamp i Biestas två begrepp: ”utbildning för demokrati” samt 
”utbildning genom demokrati”.49 Vidare grundar sig undersökningen på det som Anders Broman 
kallar för ”demokratisk socialisation”, alltså den process där demokrati lärs av eleverna. Detta 
används i studien för att förstå hur socialisationsprocessen går till.50 

5.1.1. Biestas utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati 

Gert Biesta undersöker i sin artikel ”Demokrati – ett problem för utbildning eller ett 
utbildningsproblem” relationen mellan demokrati och utbildning. Han presenterar två olika sätt 
som utbildning och demokrati kan samverka: dels utbildning för demokrati, dels utbildning genom 
demokrati.  

Utbildning för demokrati handlar om att man ser på demokrati som en del av det 
kunskapsinnehåll som eleverna ska tillgodogöra sig, Biesta skriver: ”Med detta synsätt blir 
utbildningens uppgift att undervisa om demokrati och demokratiska processer.”51 Biesta 
presenterar ett antal olika forskare52 som förespråkar denna relation mellan demokrati och 
utbildning, som hävdar att det är centralt för elever – som sedan ska vara framtida medborgare – 
att de blir utbildade om demokrati.53 

Den andra relationen, utbildning genom demokrati, handlar om att elever inte kommer lära sig 
allt de behöver kunna via att endast bli undervisade om demokrati, lärare måste istället undervisa 
genom demokratiska utbildningsformer.54 Biesta skriver att denna relation ”bör alltså ses som ett 
specifikt sätt att utbilda för demokrati”.55 

Eftersom denna studie undersöker dels hur demokratibegreppet definieras och används av 
lärare, dels om lärares arbetssätt och examinationsformer gällande demokratibegreppet kommer 
både Biestas utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati vara centrala. Utbildning för 
demokrati kommer vara mer centralt när det gäller läroböcker i samhällskunskap. När det gäller 

 
 

49 Biesta 2003, ss. 61-62. 
50 Broman 2009, s. 66. 
51 Biesta 2003, s. 62. 
52 Giroux 1998; Parker 1995; Carr & Hartnett 1996; Gutmann 1987. 
53 Biesta 2003, s. 62. 
54 Biesta 2003, ss. 62-63. 
55 Biesta 2003, s. 63 
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samhällskunskapslärarnas enkätsvar kommer både utbildning för demokrati och utbildning genom 
demokrati att appliceras. 

5.1.2. Bromans demokratiska socialisation 

Den demokratiska socialisationen grundar sig i tanken att förstå processen hur elevens förståelse 
av demokrati går till.56 Anders Broman använder läraren och skolan som socialisationsagenterna i 
sin studie, alltså de som ska agera för att socialisera eleverna.57 Vi har valt att grunda oss i samma 
tanke, men istället för att använda enbart lärare som socialisationsagent har läromedel inkluderats 
som ytterligare en socialisationsagent då dessa används för att lära ut demokrati och är en viktig del 
av det demokratiska socialisationsarbetet. Broman skriver: ”Den eller det som lär ut detta 
’something’ till någon är det som avses med socialisationsagent.”58 Problematiken med lärare som 
agenter kan vara att de har olika förutsättningar. Det finns lärare som inte har en lärarutbildning i 
ryggen utan arbetar som olegitimerade lärare. Men det kan också skilja sig mellan olika utbildade 
lärare, exempelvis beroende på vilken lärarutbildning man har gått. Genom att använda begreppen 
demokratisk socialisation och socialisationsagent kan de olika analysenheterna som inkluderas i 
denna studie analyseras och tolkas för att se hur de spelar in i undervisningen om demokrati. 

5.2. Studiens demokratidefinitioner 

I studien används Joseph A. Schumpeters demokratidefinition och Robert A. Dahls 
polyarkidefinition för att konkretisera demokratibegreppet. Dessa två har valts ut eftersom det är 
två vitt skilda definitioner. Valet av demokratidefinitioner motiveras av att Dahl och Schumpeter 
är två av de mest framstående forskarna inom demokratiforskningen. Exempelvis har Dahls 
polyarkidefinition skrivits om som: ”it has become one of the most familiar standards for 
democracy.”59 Citatet tyder alltså på Dahls vikt inom demokratiforskning. Det faktum att även 
Schumpeter är ett bra val för studien kan visas genom att samhällsdidaktiska forskare som Bronäs 
använder Schumpeters definition i sin forskning.60 

5.2.1. Joseph A. Schumpeters definition 

Till att börja med presenteras Joseph A. Schumpeters definition av demokrati. Den betraktas som 
en så kallad minimal definition, det är alltså få kriterier som finns för att något ska definieras som 
en demokrati. Schumpeter baserar sin definition av demokrati mycket i kritik mot det som han 
kallar för ”the classical doctrine of democracy” som är den demokratiska metoden som används 

 
 

56 Broman 2009, s. 66. 
57 Broman 2009, s. 72. 
58 Broman 2009, s. 7 
59 Coppedge, Alvarez & Maldonado 2008, s. 633. 
60 Bronäs 2000, s. 17, 
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för att nå en gemensam allmännytta genom att låta folket välja representanter genom val.61 
Schumpeter kritiserar detta huvudsakligen just på grund av att det enligt honom inte finns en 
”gemensam allmännytta”.62 Därför måste modern demokrati definieras annorlunda. Schumpeter 
väljer därför att definiera modern demokrati som: 

First of all, according to the view we have taken, democracy does not mean and cannot 
mean that the people actually rule in any obvious sense of the terms “people” and “rule”. 
Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the 
men who are to rule them.63 

Med andra ord är Schumpeters definition av demokrati endast att folket ska kunna välja vilka det 
är som ska leda landet och föra folkets talan genom representativa val. Dessutom betyder demokrati 
enligt Schumpeter att folket utöver att välja vilka som ska representera dem även ska kunna välja 
vilka som inte ska representera dem och föra dess talan. Det enda kriteriet för att en stat ska vara 
demokratisk är att folket ska kunna välja representanter i ett val där vem som helst kan ställa upp. 
Vidare väljer vi även att, precis som Bronäs, se Schumpeters definition som en ”beslutsmetod 
baserad på en majoritetsprincip.”64  

Schumpeters definition innebär summerat att en folklig majoritet väljer vem eller vilka politiker 
som ska föra deras talan genom representativa val. Det är inte folket som styr en stat, utan folket 
väljer politiker som styr staten. Det är alltså exklusivt en metod för beslutsfattande baserad på 
majoritetsprincipen. 

5.2.2. Robert A. Dahls definition 

Robert A. Dahl lyfter i sin bok On Democracy upp två olika typer av demokratibegrepp. Det ena 
kallar han för just ”demokrati”, det andra kallar han för ”polyarki”. Den första av de två är en så 
kallad idealdefinition, medan den andra är en realtypsdefinition. Det Dahl kallar för ”demokrati” 
är alltså ett ouppnåeligt ideal medan polyarki är det som Dahl anser ska finnas i verkliga stater för 
att kunna ses som demokratiska. Eftersom Schumpeters definition är en realtypsdefinition har vi 
valt att utgå från även Dahls realtypsdefinition, alltså polyarki. Valet av att använda Dahls 
realtypsdefinition grundar sig i att de båda definitionerna ska mäta demokratin som finns i en stat 
i verkligheten.  

Polyarkibegreppet presenterar Dahl redan 1956 i sin bok A Preface to Democratic Theory.65 Dahl 
återvänder till polyarkibegreppet genom sin karriär och begreppet förändras och utvecklas, bland 

 
 

61 Schumpeter 2010, s. 225 
62 Schumpeter 2010, ss. 226-228. 
63 Schumpeter 2010, s. 253. 
64 Bronäs 2000, s. 17. 
65 Dahl 2006. 
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annat i verket Democracy and Its Critics.66 Vi har valt att använda den sista definitionen Dahl gör av 
polyarkibegreppet, nämligen den som publicerades i boken On Democracy.67 

Dahls polyarkibegrepp utgörs av sex olika kriterier som behöver uppfyllas för att kunna kalla en 
modern stat för en demokrati. Dessa är: 

1. Valda företrädare. Detta grundar sig i den representativa aspekten av en demokrati, att makten ges till 

valda företrädare genom röstning av medborgarna. Detta kriterium är alltså likt Schumpeters 

definition gällande att valda representanter som styr en stat röstas fram av de röstande. 

2. Fria, rättvisa och återkommande val. De valda företrädarna väljs i återkommande val. De röstberättigade 

kan rösta utan risk för externt tvång gällande röstning på ett visst parti eller liknande. 

3. Yttrandefrihet. Medborgare har rättigheten att uttrycka åsikter om politiska frågor och politiker utan 

rädsla för eventuella följder. 

4. Tillgång till alternativa källor för information. Medborgare har rättigheten att kunna ta del av alternativ 

och fristående information från annat håll än endast från regeringsnivå. 

5. Organisationsfrihet. För att ett demokratiskt samhälle ska fungera måste medborgare ha möjligheten 

att skapa och delta i självständiga organisationer, exempelvis politiska partier och intressegrupper. 

6. Inkluderande medborgarskap. Ingen vuxen som bor permanent i landet och som är rättsliga subjekt kan 

nekas de rättigheter (inklusive de fem kriterierna ovan) som finns för andra. Vidare inkluderas även 

rösträtt i detta kriterium.68 

Till skillnad från Schumpeters definition betraktas polyarkibegreppet som en maximal definition. 
Dahls definition är bredare än endast en metod för beslutsfattande, här ingår alltså även rättigheter 
och andra förutsättningar för att en stat skall vara en polyarki. Vi klassar det inte heller som att den 
innehåller majoritetsprincipen då det inte är del av polyarkins kriterier. Dessutom skriver Dahl att: 
”the majority […] nearly always ’rules’ in a polyarchal system.”69 Polyarki behöver alltså enligt Dahl 
inte alltid inkludera en majoritetsprincip, detta bekräftas även av forskaren Richard Krouse som 
skriver: ”Polyarchy is neither pure majority rule nor unified minority rule. It is an open, competitive, 
and pluralistic system of ’minorities rule.’”70 

 
 

66 Dahl 1989. 
67 Dahl 2020. 
68 Dahl 2020, ss. 85-86. 
69 Dahl 2006, s. 132. 
70 Krouse 1982, s. 443. 
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6. Metod 

I avsnittet kommer studiens metodologiska ansatser presenteras vilket innebär redogörelser för 
valet av material, analysmetod, utformning av enkät, etiska överväganden, begreppsdefinitioner 
samt validitet och reliabilitet. I studien samlas empirin in från läromedel för gymnasiet samt 
enkätsvar från lärare. Samtliga delar i uppsatsen har skrivits tillsammans av studiens författare. 

6.1. Enkätundersökningen 

Syftet med enkätundersökningen är att dels undersöka det Biesta menar är undervisning för 
demokrati, alltså hur lärarna definierar begreppet för sina elever och läromedlens innehåll, dels 
utbildning genom demokrati som belyser vilka arbetssätt lärarna använder och hur de examinerar i 
ämnet. 

Enkäten som används är vad Christoffersen och Johannesen kallar för semistrukturerad, vilket 
innebär att den består av såväl öppna frågor som stängda frågor med förkodade svarsalternativ.71 
Ett exempel på en fråga med förkodade svarsalternativ taget från studien är vilka kurser läraren 
undervisar i, detta med förutsättningen att undervisning sker på gymnasiet. Respondenten väljer en 
eller flera av de kurser som finns på gymnasienivå i ämnet samhällskunskap. 

För att säkerställa att enkäten innehöll formuleringar och begrepp som ansågs lämpliga att 
använda för att få svar på studiens frågeställningar och syfte utfördes en förstudie.72 De fem som 
deltog i förstudien var ämneslärarstudenter med inriktning samhällskunskap som studerat i minst 
nio terminer och ansågs därför lämpliga på grund av deras erfarenheter av att undervisa samt 
kompetens inom ämnet demokrati. De som deltog i förstudien ombads också att lämna 
kommenterar om hur de upplevde enkätens utformning och innehåll. Kommentarerna från 
förstudien åtgärdades vilket gav enkäten ett mer professionellt intryck bland annat i form av 
grammatiskt korrekta formuleringar. 

6.1.1. Enkätens frågor  

Enkäten består totalt av åtta frågor vilka är ämnade att ge svar på föreliggande studies 
frågeställningar. Nedan presenteras samtliga frågor med motivering av val och formuleringar. 

På vilken nivå undervisar du samhällskunskap? 
I studien är fokus på hur just gymnasielärare undervisar om demokrati, men med vetskapen att 
vissa lärare undervisar på flera olika nivåer kunde lärarna välja fler än ett svar. 

Om gymnasiet, vilken/vilka kurser undervisar du i nu? 
 Frågan ställdes för att möjliggöra en jämförelse mellan lärare som undervisar i olika kurser. Denna 
fråga är inte föremål för analys eftersom det inte fanns tidsutrymme för det. 

 
 

71 Christoffersen & Johannessen 2015, s. 152. 
72 Christoffersen & Johannessen 2015, s. 60. 



 

 21 

Hur definierar du begreppet ”demokrati” i din undervisning? (utveckla gärna ditt svar). 
Frågan har en öppen svarsstruktur vilket innebär att respondenten svarar i fritext vilket möjliggör 
mer utvecklade svar än vad fasta svarsalternativ erbjuder. Lärarna uppmanas att utveckla sina svar 
för att möjliggöra en uttömmande tolkning. Det är av vikt att fritextfrågor är noga formulerade då 
lärarna ska veta vad de ska inkludera i sitt svar. Esaiasson et al. menar att ”frågornas utformning – 
trots alla goda råd och tips som finns att tillgå – är frågeundersökningens största potentiella 
felkälla.”73 Frågan ligger till grund för att möjliggöra analys av hur lärare beskriver begreppet, vilket 
står i relation till en del av studiens teoretiska ramverk i form av utbildning för demokrati. 

Använder du dig av en lärobok/läroböcker i din undervisning? Om ja, vilken/vilka? 
Studiens urval av läroböcker grundar sig på de svar som ges på denna fråga. 

Vilket/vilka arbetssätt använder du dig av i din undervisning om demokrati? 
Syftet är att urskilja vilket arbetssätt lärare använder i sin undervisning, alltså om man använder sig 
av grupparbete, enskilt arbete, rollspel etcetera. Alternativen är hämtade från Öberg och 
Bäckströms studie.74 Öberg och Bäckströms alternativ ”föreläsningar” byts ut mot ”genomgångar”. 
Detta görs för att lärare kan tolka ”föreläsningar” som någonting som hör hemma på universitetet 
och är minst 1-2 timmar långa. Frågan innebär att jämförelser mellan lärare kan belysas. 

Vilken/vilka typ/typer av examinationsformer brukar du använda för att examinera om temat demokrati? 
Öberg och Bäckström inkluderar även hur samhällskunskapslärare examinerar i respektive 
moment, vår studie ämnar göra detsamma men specifikt inom temat demokrati. Frågans alternativ 
är hämtade från de nämndas studie.75 Esaiasson et al. menar att det finns stora fördelar i att titta på 
andra forskares sätt att kategorisera och formulera frågor. Vidare menar de även att forskares 
tillvägagångssätt ”redan är granskade och genomdiskuterade av forskarsamhället och som det 
därför finns goda skäl att kopiera och använda.”76 Detta för att studien har avsikt att mäta 
förekomsten av samstämmighet och grundar sig därför på Öberg och Bäckströms studie. 

Vad identifierar du dig som? 
Frågan inkluderades för att kunna undersöka eventuella skillnader mellan kön, men detta har 
exkluderats i studien på grund av tidsbrist. Dock används resultatet på denna fråga för att se hur 
representativt studiens resultat är i förhållande till hela populationen (mer om detta i 6.7.) 

Hur gammal är du? 
Frågan inkluderades av samma anledningar som frågan ”Vad identifierar du dig som?” (se ovan). 

 
 

73 Esaiasson et al. 2017, s. 250. 
74 Öberg & Bäckströms, s. 40. 
75 Öberg & Bäckström, s. 43. 
76 Esaiasson et al. 2017, s. 250. 
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6.2. Material och urval 

Urvalet av respondenter baseras på ett kriteriebaserat urval då dessa behövde uppfylla kriterierna 
att vara yrkesverksamma gymnasielärare samt undervisa i samhällskunskap.77 Mejl med en 
förfrågan om medverkan skickades till alla gymnasieskolor, förutom yrkesgymnasium, i landets 20 
största tätorter (se bilaga 1). Valet av tätorter möjliggör en geografisk spridning över stora delar av 
landet. Yrkesgymnasium exkluderades då studien var tänkt att endast studera kursen 
samhällskunskap 1b. 

Mejlet gick i första hand direkt ut till samhällskunskapslärare vid de skolor som var aktuella för 
studien, i de fall lärares mejladresser inte fanns tillgängliga mejlades rektorer eller receptioner med 
en förfrågan om att vidarebefordra mejlet till samhällskunskapslärarna på skolan. Totalt mejlades 
252 samhällskunskapslärare och 128 rektorer/receptioner. Totalt kontaktades 218 olika skolor 
inom de 20 största tätorterna i Sverige. 

Även i valet av läromedel användes strategin kriteriebaserat urval. Kriterierna för läromedel i 
denna studie är att de ska vara en samhällskunskapslärobok som går att använda i åtminstone 
samhällskunskap 1b samt innehålla ett eller flera kapitel om demokratibegreppet. 

6.2.1. Urval av läroböcker 

Enkäten styr urvalet av läroböcker som används i studien. I figur 1 redovisas de mest 
förekommande läroböckerna hos de lärare som har besvarat enkäten. Enkätsvaren visar att de mest 
förekommande läroböckerna är sådana som kan användas för samtliga kurser i samhällskunskap 
på gymnasiet, nämligen Arena 123, Reflex 123, Forum: Samhällskunskap 123 (vidare kallad endast 
Forum 123) samt den digitala läroboken Digilär (se figur 1). Därför inkluderas de tre första 
läroböckerna i studien. Läroboken Digilär utesluts ur urvalet på grund av att den inte finns tillgänglig 
för oss. 

För att bredda urvalet har ytterligare två böcker inkluderats, nämligen de fjärde och sjätte mest 
förekommande enligt enkäten. Dessa är Kompass till samhällskunskap 100 (vidare kallad Kompass 100) 
och Samhällskunskap 1B (av Eriksson et al). Den femte mest förekommande boken Reflex Plus valdes 
bort på grund av att kapitlet om demokrati är nästintill identiskt till det i Reflex 123 och är skrivet 
av samma författare. Att inkludera Reflex Plus skulle således inte tillföra något till studien. 
Resterande böcker från enkäten har exkluderats i studien i relation till det tidsspann som har givits 
för forskningen.  

Samtliga läromedel har minst ett kapitel vilka behandlar demokratibegreppet vilket möjliggör 
analys av materialet samt jämföra likheter och skillnader. Avslutningsvis är det värt att belysa att 
antalet läroböcker som visas i figur 1 är 94, alltså fler än antalet svar i enkäten (n=89). Detta 

 
 

77 Christoffersen & Johannessen, 2015 s.54. 
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förklaras genom att vissa lärare rapporterat att de använder fler än en lärobok, medan vissa lärare 
inte använder någon lärobok alls. 

 

 
Figur 1. Förekomst av olika läroböcker från enkäten 

6.2.2. Bortfallsanalys 

Totalt skickades enkäten ut till 252 lärare och enkäten besvarades av 89 olika lärare. Detta innebär 
ett bortfall på ca 64,3% av de mejlade lärarna. Utöver detta finns det ett okänt bortfall av lärare 
som kontaktades via skolornas rektorer och receptioner. 

Det är svårt att säkert veta varför bortfallet är så stort som det är, det finns emellertid möjliga 
anledningar vilka presenteras härefter. De som inte svarat på enkäten skulle exempelvis kunna vara 
nyexaminerade lärare som är stressade och därmed väljer bort att delta i studien. Ytterligare bortfall 
kan bero på den stress som kan finnas hos lärare generellt mellan höstlov och jullov. Dessutom har 
ett antal rektorer valt att inte skicka mejlet vidare till sina samhällskunskapslärare. Skäl till detta har 
varit bland annat att vissa skolor inte deltar i forskning under doktorandnivå. Antalet skolor som 
undersökningen representerar kan inte identifieras eftersom enkäten är helt anonym. 

6.3. Analysmetod 

Analysmetoden är utformad för att möjliggöra analys av demokratikapitlens och enkätsvarens 
innehåll. För att finna meningsinnehållet används tre steg: “(1) helhetsintryck och sammanfattning 
av meningsinnehåll, (2) koder, kategorier och begrepp och (3) kondensering”.78 Det första steget 
innebär en genomläsning av materialet för att skapa ett helhetsintryck samt hitta centrala teman. 
Det andra steget utgår från Dahls och Schumpeters definitioner samt majoritetsprincipen. Syftet 

 
 

78 Christoffersen & Johannessen 2015, s. 114. 
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med detta är att kunna ”påvisa och organisera meningsbärande information”.79 Detta innebär även 
att man kan sammanställa och hitta de textdelar som tillhör de på förhand konstruerade kategorier 
vilket leder till att icke meningsfull information kan strykas.80 

Syftet med den tredje fasen (kondensering) är “att abstrahera det meningsinnehåll som ligger i 
de etablerade koderna”.81 Det textmaterial som kodats, alltså det som anses meningsbärande, 
plockas ut vilket leder till ett reducerat material som i sin tur “ordnas efter kodorden”.82 Det leder 
till att man kan systematiskt kan säkerställa att det som plockas ut kan härledas till definitionerna 
och dess kategorier. 

6.3.1. Studiens kvalitativa innehållsanalys  

I analysarbetet används en kvalitativ innehållsanalys för att finna vad Esaiasson et al. kallar för 
”mening och meningsskapande processer.”83 Syftet med detta är att komma åt vilken typ av 
demokratidefinition som förekommer i läroböckerna, eftersom läromedelsförfattarna inte 
uttryckligen skriver vilken demokratidefinition de använder. En intensiv närläsning av 
läroböckernas demokratikapitel innebär att man kan komma åt det som ”ligger dolt under ytan” 
och därigenom kan förstå helheten.84 

De två demokratidefinitionerna används som ett kvalitativt analysraster på läroböckerna och 
lärarnas enkätsvar på samma sätt som Bronäs gör. Genom att se vilka delar av de två 
demokratidefinitionerna som inkluderas och inte inkluderas i läroböckerna och enkätsvaren kan 
vilken typ av demokratidefinition som används mest identifieras. Utöver att undersöka huruvida 
det förekommer delar av demokratidefinitionerna i läroböckerna kommer även antalet gånger 
någonting kopplas till Schumpeter eller Dahls definitioner att beräknas för att kunna urskilja en 
eventuell frekvensskillnad. 

Det är alltså inte nödvändigt att operationalisera Schumpeters och Dahls demokratidefinitioner 
då de båda definitionerna redan är tydligt definierade och kan anses vara färdigoperationaliserade. 
Schumpeters eller något av Dahls kriterier kan tydligt identifieras om de finns med i lärarnas 
enkätsvar eller i läroböckerna som analyseras. Om det i en lärobok exempelvis står att ”demokrati 
innebär att folket väljer politiker att föra dess talan samt att det måste finnas annan media än statlig” 
så tolkas detta dels som att Schumpeters definition är uppnådd, dels att Dahls första och fjärde 
kriterier för en polyarki är uppnådda. 

Ett eventuellt problem är just likheten mellan Schumpeters definition och Dahls första 
kriterium. När Schumpeters definition är uppfylld kommer även Dahls första kriterium alltid vara 

 
 

79 Christoffersen & Johannessen 2015, s. 115. 
80 Christoffersen & Johannesen 2015, s. 119. 
81 Christoffersen & Johannesen 2015, s. 119. 
82 Christoffersen & Johannesen 2015, s. 119 
83 Esaiasson et al. 2017, s. 211. 
84 Esaiasson et al. 2017, s. 211. 
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det. Vid ett sådant fall läggs inte tyngden på att Dahls första kriterium är uppfyllt, det är först när 
minst ett par av Dahls kriterier är uppfyllda som Dahl blir relevant för analysen. 

I arbetet med att organisera textmaterialet används deduktiva koder, vilket innebär att 
kategorierna skapas utifrån Dahls respektive Schumpeters demokratidefinitioner.85 I 
undersökningen används sju koder (för de kriterierna i sin helhet, se avsnitten om Schumpeters 
och Dahls definitioner). Koderna som används är: 

1. Majoritetsprincipen. Om läroböckerna eller lärarsvaren nämner majoritetsprincipen, eller 

exempelvis en tanke om att majoriteten ska bestämma, så är det kodat med denna kod. 

Majoritetsprincipen tillskrivs Schumpeters demokratidefinition. 

2. Schumpeter + Dahl 1. Schumpeters klassiska definition (att folket väljer representanter) och Dahls 

första kriterium (valda företrädare) har inkluderats som en och samma kodning, eftersom de 

behandlar samma sak. Denna kodning kommer i löpande text endast kallas för ”Schumpeters 

demokratidefinition” eller ”Schumpeters klassiska definition”, men kommer ändå innehålla Dahls 

första kriterium valda företrädare. 

3.  Dahl 2. Detta representerar Dahls andra kriterium, fria, rättvisa och återkommande val. Valen ska ske 

regelbundet, de ska inte vara korrupta, man ska få rösta på vad man vill och de ska vara rättvisa. 

4. Dahl 3. Koden handlar om yttrandefrihet, Dahls tredje kriterium. Man ska kunna säga vad man vill 

utan rädsla för följder och ens yttrandefrihet får inte begränsas. 

5. Dahl 4. Koden grundar sig om analysenheterna inkluderar att det ska finnas tillgång till alternativa 

källor för information, alltså Dahls fjärde kriterium. Annan media än statlig media ska förekomma 

och det finns pressfrihet. 

6. Dahl 5. Organisationsfrihet, Dahls femte polyarkikriterium, identifieras med denna kod. Man har rätt 

att bilda och gå med i partier samt organisera sig fritt. 

7. Dahl 6. Den sista koden representerar Dahls sjätte kriterium inkluderande medborgarskap. Allmän och 

lika rösträtt ska förekomma, ingen röst ska väga tyngre än någon annans. 

6.4. Definition av läroböcker 

Wicke definierar läroböcker som ”tryckta medier vilka tillverkas och marknadsförs av 
läromedelsföretag och används exklusivt för undervisningen. Digitala och audiovisuella läromedel 
samt texter som primärt produceras för andra ändamål analyseras alltså inte.”86 Denna definition 
används även i föreliggande undersökning. Vidare ses läroböcker som en del av det Bronäs kallar 
för ”lärobok som genre” då de har i uppgift att förmedla en kunskap och spegling av verkligheten 
om vad demokrati är. 

 
 

85 Christoffersen & Johannesen 2015, s. 116. 
86 Wicke 2019, s. 19. 
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6.5. Vad innebär begreppet ”folkstyre”? 

Att kalla demokrati för ”folkstyre” är någonting som kan anses korrekt eftersom det är den 
etymologiska definitionen av demokrati. ”Folkstyre” kan anses vara en problematisk definition av 
demokrati då det kan syfta på den ursprungliga demokratin i antikens Grekland, men även den 
moderna demokratin. I analysen tolkas därför ”folkstyre” som Schumpeters definition (och därmed 
Dahls första kriterium) om det är tydligt att lärare eller läroböcker använder ”folkstyre” som en 
koppling till den representativa, moderna demokratin. Är det otydligt vad ”folkstyre” hänvisar till, 
exempelvis att en lärare endast svarar ”Folkstyre” som svar på hur de definierar demokrati, kommer 
detta svar inte inkluderas som en tolkning av Schumpeters definition eller Dahls första kriterium. 
Varken Dahl eller Schumpeter talar om “folkstyre” som demokrati, detta illustreras väl med ett 
citat från Schumpeter: “democracy does not mean and cannot mean that the people actually rule 
in any obvious sense of the terms ‘people’ and ‘rule’.”87 

6.6. Etiska överväganden 

En rad åtgärder har tagits i samband med enkäten för att försäkra hög etik och moral. Enkätens 
etiska överväganden är grundade i Vetenskapsrådets fyra vetenskapsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.88 Informationskravet innebär att: ”Forskaren skall informera de 
av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”89 Detta uppfylldes genom att 
forskningens syfte dels stod med i mejlet som skickades ut, dels stod med i enkätens information 
och instruktioner. Samtyckeskravet innebär: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan.”90 Lärare har inte tvingats att delta i studiens enkät, utan frågan har ställts om de vill 
delta, därmed är samtyckeskravet uppfyllt. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet beskrivs: 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”91 Enkätens resultat är 
begränsade till oss författare och förvaras även på ett säkert sätt. I samband med detta är det värt 
att belysa att samtliga resultat är anonyma och inga svar kan spåras tillbaka till de svarande lärarna 
eller vilka skolor de arbetar på. Studien står alltså även i linje med Vetenskapsrådets etiska principer 
gällande anonymitet.92 Kvar är nyttjandekravet vilket innebär: ”Uppgifter insamlade om enskilda 

 
 

87 Schumpeter 2010, s. 253. 
88 Vetenskapsrådet 2002, s. 6. 
89 Vetenskapsrådet 2002, s. 7. 
90 Vetenskapsrådet 2002, s. 9. 
91 Vetenskapsrådet 2002, s. 12. 
92 Vetenskapsrådet 2017, s. 41. 
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personer får endast användas för forskningsändamål”.93 Enkätens resultat kommer endast 
användas för denna undersökning för att därefter raderas. 

6.7. Reliabilitet och validitet 

För att försäkra att studien håller en hög reliabilitet och mäter det den ska används så kallad 
”interbedömarreliabilitet”. Detta innebär att studiens båda författare analyserar läroböckerna och 
enkäternas svar utifrån samma teoretiska ramverk (se avsnitt 5) och analysmetod (se sektion 6.3) 
var för sig. Dessa resultat jämförs därefter för att försäkra om att vi har kommit fram till samma 
resultat innan det inkluderas i studien. Detta innebär att reliabiliteten ökar samt att studien blir 
replikerbar.94 

Genom att använda Schumpeters demokratidefinition samt Dahls polyarkidefinition som 
färdiga, operationaliserade analysraster kan studiens validitet ses som hög eftersom det som ska 
mätas (alltså definitionernas innebörder) faktiskt mäts.95 Detta kan härledas till begreppsvaliditet 
då mätinstrumentet mäter studiens empiriska indikatorer.96 Det är viktigt att belysa att en av 
koderna som används (Schumpeter + Dahl 1) har en teoretisk överlappning mellan de två 
definitionerna och kan således ha en något negativ påverkan på studiens validitet. Detta anses dock 
inte vara ett problem då de två teoretiska definitionerna som legat till grund för den deduktiva 
koden har en så gott som likvärdig uppfattning på tanken om att folket ska välja representanter. 
Av denna anledning anses koden fortfarande mäta det den ska och kan ses ha god validitet. 

Syftet med att använda en frågeundersökning är att kunna ”beskriva hur vanligt förekommande 
olika svar är i en viss population av personer”.97 I studiens fall handlar det om 
samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Urvalet av samhällskunskapslärare ger oss möjligheten 
att ”kunna generalisera resultaten från urvalsundersökningen till hela populationen.”98 Detta gör 
att den externa validiteten blir central i undersökningen i form av att den avgör i vilken grad 
resterande samhällskunskapslärares (som inte svarat på enkäten) uppfattningar kring 
demokratibegreppet kan generaliseras. Undersökningen visar att det är cirka 30% av 
respondenterna som har angett att de är 50 år äldre. Antalet som angett att de definierar sig som 
kvinna är 38,2%. Skolverkets rapport från 2020/2021 visar att det är cirka 31% av Sveriges samtliga 
samhällskunskapslärare som är 50 år eller äldre samt att av de samhällskunskapslärare som 
undervisar på gymnasiet så utgör kvinnor 42%.99 De presenterade siffrorna från studien och 
Skolverket stämmer väl överens med verkligheten och stärker därmed studiens externa validitet. 

 
 

93 Vetenskapsrådet 2002, s. 14. 
94 Cohen et al. 2018, s. 270. 
95 Teorell & Svensson 2007, s. 59. 
96 Esaiasson et al 2017, s. 59. 
97 Esaiasson et al. 2017 s. 237. 
98 Esaiasson et al 2017, s. 237. 
99 Skolverket 2021a, ss. 43, 45. 
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7. Analys och resultat 

I denna del av studien kommer undersökningens resultat att presenteras. Först kommer 
läroboksanalysen att presenteras för att sedan följas av resultatet av enkätundersökningen. I 
studiens nästa kapitel (”Diskussion”) kommer dessa två undersökningar att jämföras och 
diskuteras. 

7.1. Analys och resultat av läroboksanalysen 

Nedan kommer resultaten från de läroböcker som analyserats att presenteras. 

7.1.1. Arena 123 

I läroboken Arena 123 ingår temat demokrati i ett kapitel tillsammans med diktatur, olika typer av 
demokratier, valsystem och USA:s statsskick. Kapitlet är 28 sidor långt, vilket utgör ca 5,6% av hela 
boken (totalt 496 sidor). 

I Arena 123 beskrivs en perfekt demokrati som något utopiskt i form av att alla människor inte 
kan ha lika mycket inflytande i samhället samt att det endast är ett fåtal länder i världen som kan 
anses vara demokratiska och att de som ingår i kategorin inte är perfekta. Vidare presenteras sex 
kriterier som, enligt läroboken, behövs för att ett land ska kunna anses demokratiskt: (1) allmän, 
lika och hemlig rösträtt, (2) yttrandefrihet, (3) organisationsfrihet, (4) majoritetsprincipen, (5) 
rättssäkerhet och likhet inför lagen, samt (6) mänskliga fri- och rättigheter.100 

Under bokens kriterium ”Allmän, lika och hemlig rösträtt” framgår det att alla ska ha en 
likvärdig rösträtt, som också är hemlig.101 Detta kan tydligt kopplas till Dahls sjätte kriterium som 
också hävdar att alla som bor i landet ska ha rösträtt. Kriterierna ”Yttrandefrihet” och 
”Organisationsfrihet” samt dess text stämmer överens med Dahls tredje respektive fjärde kriterier. 
Det skrivs att man exempelvis ska ha fri opinionsbildning och att människor ska kunna organisera 
sig fritt.102 

Bokens nästa kriterium, ”Majoritetsprincipen”, kan särskilt härledas till Schumpeters 
demokratidefinition, där det handlar om att majoritetens vilja ska väga tyngre än minoritetens. 
”Rättssäkerhet och likhet för lagen” är inte tydligt kopplad till vare sig Schumpeter eller Dahl 
eftersom ingen av dem behandlar eller inkluderar rättsstaten i sina definitioner. Längre fram i 
kapitlet lyfts det upp att fria medier behövs för att demokrati ska kunna upprätthållas i en stat och 
därmed uppfylls Dahls fjärde kriterium (tillgång till alternativa källor för information).103 Totalt 
förekommer alltså Dahls samtliga polyarkikriterier i Arena 123. Schumpeters demokratidefinition 

 
 

100 Karlsson 2021, s. 40-41. 
101 Karlsson 2021, s. 40. 
102 Karlsson 2021, s. 40-41. 
103 Karlsson 2021, s. 44. 
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urskiljs genom den klassiska demokratidefinitionen samt majoritetsprincipen. Dahls 
polyarkidefinition genomsyrar dock kapitlet i och med att demokrati beskrivs som någonting mer 
än en beslutsmetod och att flera polyarkikriterier presenteras som en del av demokrati. 

Frekvenstabellen (se figur 2) visar att alla av Dahls sex kriterier har identifierats och att 
Schumpeters demokratidefinition är den kategori som nämns flest gånger (fyra gånger). De som 
nämns minst är Dahls fjärde (tillgång till alternativa källor för information) och sjätte (inkluderande 
medborgarskap), med en förekomst var. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är Dahls demokratidefinition som är mest 
närvarande i Arena 123, dels genom antalet uppfyllda kriterier, dels hur författarna beskriver 
demokrati som något mer än en beslutsmetod. Fokus läggs mer på kriterier som går utöver synen 
på demokrati som endast en beslutsmetod. Dahls kriterier som yttrandefrihet, organisationsfrihet 
inkluderande medborgarskap och tillgång till alternativa informationskällor får stort utrymme och 
kopplas samman med demokratibegreppet. Detta illustreras exempelvis genom att man beskriver 
tillgången till fria medier som en demokratisk institution.104 På så vis kan det konstateras att Dahls 
definition är mer närvarande, trots att Schumpeters klassiska definition förekommer mest. 
 

 
Figur 2. Frekvens i Arena 123 

7.1.2. Forum 123 

Lärobokens kapitel som inkluderar demokrati är 37 sidor långt, hela läroboken är 598 sidor. Detta 
innebär att kapitlet utgör ca 6,2% av läroboken. Utöver demokrati så ingår även ”Politik och makt”, 
diktatur, ”Att organisera demokratin” och ”Politiska ideologier” i kapitlet som heter ”Politikens 
grunder”. 

Läroboken beskriver demokrati på följande sätt: ”Demokratier kan organiseras på lite olika sätt. 
Men den grundläggande innebörden i begreppet politisk demokrati är att människor ska ha inflytande 
i frågor som rör dem själva”.105 Detta kan härledas till Schumpeters klassiska definition då folket 
ska vara med och bestämma. Detta blir än tydligare i citatet nedan: 

 
 

104 Karlsson 2021, s. 44. 
105 Brolin & Nohagen 2017, s. 284. 
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I stället har det utvecklats en representativ demokrati. Den innebär att folket i fria val väljer 
representanter – politiker – som de tycker representerar deras åsikter och låter dem föra 
deras talan i ett parlament.106 

Vad som är särskilt noterbart med Forum 123 är att boken har en sida med titeln: ”Demokratiteori 
– vad är demokrati?”107 Här lyfts just Dahls krav för en polyarki upp, de krav som tillskrivs en 
polyarki är enligt läroboken följande: 

• Allmän och lika rösträtt. Alla har en röst och varje röst väger lika mycket. 

• Allmänna, fria och hemliga val måste hållas regelbundet. 

• Yttrande-, mötes- och tryckfrihet. Rätten till att bilda partier och sprida sina 
åsikter. 

• Rättssäkerhet. Alla ska vara lika inför lagen, ingen sak fängslas utan skäl, 
domstolarna ska vara opartiska. 

• Majoritetsbeslut. Majoriteten beslutar i viktiga frågor, utan att för den skull 
förtrycka minoriteters mänskliga rättigheter.108 

Forum 123:s definition av polyarki skiljer sig från studiens definition, men även Dahls tidigare 
definitioner av polyarki.109 Rättssäkerhet och majoritetsbeslut är inte någonting som ingår i Dahls 
polyarkibegrepp. Majoritetsprincipen är mer tydligt kopplat till Schumpeter demokratidefinition. 
Utifrån den polyarkidefinition som används i studien så är det endast de första tre punkterna ovan 
som kan kopplas till Dahls, andra, tredje, femte och sjätte kriterier. 

Det är endast Dahls fjärde kriterium (tillgång till alternativa källor för information) som inte finns 
med i Forum 123, vilket frekvenstabellen för detta läromedel visar (se figur 3). Tabellen synliggör 
också att det är Schumpeters demokratidefinition som nämns flest gånger (5 gånger). 

Sammanfattningsvis visar analysen att Schumpeters definition är den som framhävs mest i form 
av att författarna talar om demokrati främst som en beslutsmetod. Detta är också någonting som 
genomsyrar hela kapitlet. Detta visas redan i början av kapitlet där de förknippar demokrati med 
politik och skriver: ”Politik handlar ytterst om beslutsfattande i gemensamma frågor.”110 Vidare 
återkommer även majoritetsprincipen vid två olika tillfällen. Dahls definition blir närvarande först 
när polyarkibegreppet presenteras, vilket skiljer sig från hur det tidigare har definierats av Dahl och 
hur det definieras i denna studie. Det polyarkikriterium som förekommer mest (förutom det första) 
är Dahls tredje kriterium, yttrandefrihet (se figur 3). 

 
 

106 Brolin & Nohagen 2017, s. 285. 
107 Brolin & Nohagen 2017, s. 292. 
108 Brolin & Nohagen 2017, s. 292. 
109 Dahl 1989, s. 233; Dahl 2006, s. 84. 
110 Brolin & Nohagen 2017, s. 279. 
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Figur 3. Frekvens i Forum 123 

7.1.3. Reflex 123 

Reflex 123-kapitlet där demokratiavsnittet är inkluderat är totalt 25 sidor långt och utgör ca 5% av 
lärobokens sidor (totalt 495 sidor). I kapitlet som studerats, utöver demokrati, ingår mänskliga fri- 
och rättigheter, diktatur, politiska ideologier och Sveriges politiska partier. 

Författarna presenterar i demokratikapitlet något de kallar för ”demokratins regelbok”, vilken 
sammanfattar de spelregler som, enligt läroboken, gäller för demokrati. Denna ”regelbok” består 
av sex olika punkter och citeras nedan: 

• Regelbundna politiska val och fri partibildning. Demokratin kräver att 
politiska val hålls regelbundet, och att det finns minst två politiska partier att välja 
mellan. Det ska vara tillåtet att bilda politiska partier. 

• Allmän och lika rösträtt. Alla medborgare över en viss ålder ska ha rätt att rösta. 
Det får alltså inte förekomma några inskränkningar i rösträtten på grund av kön, 
inkomst, etnisk tillhörighet osv. Lika rösträtt innebär att alla röstberättigade har en 
röst var. 

• Valhemlighet. Alla ska kunna rösta utan att tvingas avslöja vilket parti eller vilken 
kandidat de röstar på. 

• Fri opinionsbildning. För att alla fritt ska få bilda sig en uppfattning krävs fri 
åsikts- och opinionsbildning i landet. Ingen ska hindras från att uttrycka sin 
mening. 

• Majoritetsprincipen. Demokratin förutsätter att majoritetens förslag vinner över 
minoritetens. 

• Rättssäkerhet. En demokratisk stat kräver att ingen häktas eller straffas utan stöd 
i lagen. Laglöshet eller godtyckliga domar hör inte hemma i ett demokratiskt 
land.111 

I kriterierna ovan kan fyra av Dahls sex polyarkikriterier identifieras. I den första av punkterna kan 
polyarkikriterierna organisationsfrihet samt fria, rättvisa och återkommande val urskiljas. I den andra 
punkten kan vi utläsa Dahls sjätte kriterium, inkluderande medborgarskap. I den fjärde punkten, ”Fri 

 
 

111 Almgren et al. 2017, s. 145-46. 
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opinionsbildning”, kan Dahls tredje kriterium yttrandefrihet urskiljas. De två polyarkikriterierna som 
inte finns med i det som författarna kallar för ”demokratins regelbok” är alltså valda företrädare och 
tillgång till alternativa källor för information då ingen av dessa kan uppfattas i utdraget ovan. 

Efter spelreglerna har presenterats beskrivs det att: ”Enligt den här definitionen är demokrati 
en metod att fatta beslut”.112 Citatet stämmer tydligt överens med Schumpeters definition i form 
av att demokrati är en beslutsmetod. I boken lyfts majoritetsprincipen och rättssäkerheten upp, 
men återigen kan inte dessa direkt kopplas till Dahls polyarkidefinition. Majoritetsprincipen kan 
istället härledas till Schumpeter i form av att en folklig majoritet väljer vilka som ska representera 
dem. Alltså, trots dessa kriterier, som vid första anblick skulle tyda på en djupare definition av 
demokrati, så beskriver man demokrati som en ren beslutsmetod trots att ”spelreglerna” indikerar 
att begreppet betyder mer än bara en metod för beslutsfattande. 

I sin beskrivning av indirekt demokrati menar författarna att ”folket väljer representanter som 
sedan fattar beslut i folkets ställe.”113 Här är det tydligt att Schumpeters definition är närvarande i 
texten, beskrivningen är mer eller mindre en omskrivning av Schumpeters demokratidefinition. 

Frekvenstabellen visar att samtliga kriterier förekommer i Reflex 123. De som förekommer minst 
gånger är majoritetsprincipen samt Dahls andra (fria, rättvisa och återkommande val) och sjätte kriterier 
(inkluderande medborgarskap) med en förekomst var. Dahls tredje kriterium, yttrandefrihet, är det som 
förekommer mest med fyra förekomster. Schumpeters klassiska definition nämns tre gånger. 

Sammanfattningsvis förekommer samtliga av Dahls sex polyarkikriterier i Reflex 123 (se figur 4), 
men samtidigt får Schumpeters demokratidefinition en tydlig dominerande ställning gällande 
demokratibegreppet. Vikten läggs på att demokrati är en beslutsmetod och att folket ska välja 
representanter. Samtidigt visar författarna på att en demokrati inte fungerar utan vissa friheter (som 
Dahls yttrandefrihet), detta illustreras med citatet: ”Demokratins regelbok är ofullständig om man 
inte tar med skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna.”114 Här är det viktigt att notera att de 
kallar dem för de ”mänskliga” fri- och rättigheterna. Trots att dessa friheter kopplas till demokratin, 
ses de fortfarande som någonting separat från demokratibegreppet. Därför klassas Reflex 123 som 
ett mellanting av de två demokratidefinitionerna men med Schumpeter i förgrunden. 

 
 

112 Almgren et al. 2017, s. 146. 
113 Almgren et al. 2017, s. 147. 
114 Almgren et al. 2017, s. 149. 
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Figur 4. Frekvens i Reflex 123 

7.1.4. Kompass till samhällskunskap 100 

Lärobokens kapitel som behandlar demokratiavsnittet är 17 sidor av bokens totala 269 sidor, vilket 
innebär att kapitlet utgör ungefär 6,3% av boken. Kapitlet inkluderar endast demokrati och diktatur. 

”Samhällen där folkets vilja får styra kallas demokratier. Demokrati handlar om människors lika 
värde och rättigheter och om människors möjligheter att vara med och bestämma.”115 Så står det i 
det inledande stycket i läroboken Kompass 100. Direkt förmedlas en antydan av Schumpeters 
demokratidefinition. Detta förstärks när författarna senare skriver: 

När vi röstar i val till riksdag, landsting eller region och kommun väljer vi människor som 
ska representera oss väljare. De människor vi väljer är engagerade i politiska partier som 
står för vissa idéer och visioner om hur samhället ska vara. Vi ger dem förtroendet att fatta 
beslut och därför kallas de förtroendevalda. Det betyder också att vi kan välja andra 
representanter i nästa val om vi är missnöjda.116 

I boken framhålls det att väljarna dels väljer representanter, dels kan välja bort representanter om 
de är missnöjda. Detta är något som går hand i hand med Schumpeters demokratidefinition som 
grundar sig i att välja representanter samt att välja bort representanter. Genomgående i kapitlet syns 
just den schumpeterianska tanken om vad demokrati är. Ytterligare polyarkikriterier utöver Dahls 
första kriterium finns att identifiera i det som författarna kallar för ”demokratins kännetecken”, 
alltså vad som krävs för att ett land ska vara en demokrati. I Kompass 100 lyfts fyra kriterier fram: 

Frihet: Det ska finnas frihet för alla att tycka och tänka som man vill, och möjlighet att 
föra fram sina åsikter på olika sätt genom yttrande- och tryckfrihet. 

Folket styr: I en demokrati ska det finnas allmän och lika rösträtt. Det betyder att alla 
vuxna medborgare har rätt att rösta och att alla har en rösträtt var. Det måste också finnas 
olika partier att välja mellan. Ingen ska kunna påverka eller få veta vad någon röstar på och 
valen ska ske regelbundet. Vem som helst har rätt att starta ett parti och ställa upp i val. 

 
 

115 Eliasson & Nolervik 2019, s. 40. 
116 Eliasson & Nolervik 2019, s. 45. 
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Majoriteten bestämmer: Majoritetsprincipen gäller när beslut ska fattas. Det betyder att 
det förslag som får flest röster vinner. […] 

Rättssäkerhet: Alla ska vara lika inför lagen och ingen ska straffas utan en rättvis prövning 
i domstol.117 

I lärobokens första krav, ”Frihet”, kan Dahls tredje kriterium, yttrandefrihet, utläsas. I kravet ”Folket 
styr” kan två av Dahls polyarkikriterier identifieras. Dessa är organisationsfrihet och inkluderande 
medborgarskap. Organisationsfrihet kan påvisas från att vem som helst ska kunna starta ett parti och 
ställa upp politiskt. Det andra, inkluderande medborgarskap syns när författarna skriver att det ska 
”finnas allmän och lika rösträtt.”118 I de resterande två kraven (”Majoriteten bestämmer” och 
”Rättssäkerhet”) som inkluderas i läroboken går det inte att urskilja något ytterligare av Dahls 
polyarkikriterier. Dock kan man tillskriva majoritetsprincipen till Schumpeters demokratidefinition.  

I demokratikapitlet finns det ytterligare ett av polyarkikriterierna som kan identifieras. I 
läroboken skrivs det att ”Rätten att rösta i fria val [förf. kursivering] är en grundläggande 
rättighet.”119 Kompass 100 lyfter upp just fria val, men inte mer än så. I det andra ”demokratiska 
kravet” skriver emellertid författarna att valen ska vara regelbundna. Dahls andra kriterium, fria, 
rättvisa och återkommande val, kan därmed utläsas. 

I figur 5 kan frekvensen av de olika analysenheterna utläsas. Det är inte något kriterium som 
sticker ut i figuren. Det är fem spalter som har två förekomster var, dessa är: majoritetsprincipen, 
Schumpeters demokratidefinition, Dahls yttrandefrihet, Dahls organisationsfrihet samt Dahls 
inkluderande medborgarskap. Endast ett av kriterierna är inte med i läroboken, detta är Dahls fjärde 
kriterium, tillgång till alternativa källor för information. 

Generellt sett i läroboken Kompass till samhället 1B får Schumpeters demokrati en mer 
framträdande roll än Dahls polyarki. Det är mer fokus på demokrati som ett styrelseskick där folket 
ska välja representanter än det är på den teoretiska aspekten av demokratibegreppet, dessutom 
jämställer författarna majoritetsprincipen med demokrati.120 Trots detta inkluderas fem av Dahls 
sex polyarkikriterier. Det är värt att trycka på att dessa kriterier inte är så framträdande som de hade 
kunnat vara, utan tre av kriterierna har utvunnits ur tio rader av läroboken (från ”Frihet” till ”Folket 
styr”, se blockcitatet ovan). Att det är Schumpeters definition som dominerar kan identifieras från 
blockcitatet i början av detta avsnitt samt detta citat: ”Det är folkets vilja som avgör hur landet ska 
styras. Demokrati handlar alltså om makt och hur den ska fördelas.”121 

 
 

117 Eliasson & Nolervik 2019, s. 43. 
118 Eliasson & Nolervik 2019, s. 43. 
119 Eliasson & Nolervik 2019, s. 40. 
120 Eliasson & Nolervik 2019, ss. 43, 45. 
121 Eliasson & Nolervik 2019, s. 40. 
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Figur 5. Frekvens i Kompass till samhällskunskap 100 

7.1.5. Samhällskunskap 1B 

I lärobokens kapitel om demokrati och diktatur behandlas endast demokrati och diktatur. Kapitlet 
utgör 21 sidor av bokens totala 307 sidor, vilket innebär att kapitlet utgör ca 6,8% av lärobokens 
innehåll. 

Samhällskunskap 1B menar att demokrati betyder folkstyre, men fortsätter med att 
problematisera demokrati som något komplicerat och långt ifrån perfekt. Författarna presenterar 
åtta krav som idag ställs på ett samhälle för att det ska anses demokratiskt: 

1. Folket styr. Bokens författare menar att ”alla vuxna medborgare har rätt att rösta, för att på så 

sätt påverka hur samhället fungerar.”122 Vidare menar de att principen ”en person, en röst” ska 

gälla. Vidare ska valen vara fria samt regelbundna och det ska finnas ett regelverk för att 

säkerställa rättvisa val.123 

2. Majoritetsprincipen. Läroboken förmedlar att omröstningar och val bygger på majoritetsprincipen, 

alltså ”att det förslag som får flest röster vinner”.124 

3. Politisk pluralism. En demokrati ska, enligt läroboken, innefatta minst två partier som väljarna kan 

rösta på samt att ”en väl fungerande demokrati uppmuntrar att många åsikter, partier, 

föreningar, journalister och debattörer får komma till tals.”125 

4. Politiska fri- och rättigheter. Detta krav innebär att folket i en demokrati ska ha möjlighet och 

friheten att ”utbilda sig, uttrycka sina åsikter, och att sträva efter politisk förändring – både i 

partier och genom andra grupper, nätverk och föreningar.”126 Väljare ska även få rösta på vem 

och på vilket sätt de helst vill och man har rätt att hålla sina politiska åsikter för sig själv, ”den så 

kallade valhemligheten är grundläggande för demokratin”.127 

5. Respekt för mänskliga rättigheter. 

6. Rättssäkerhet och maktdelning. 

 
 

122 Eriksson et al. 2016, s. 99.  
123 Eriksson et al. 2016, s. 99. 
124 Eriksson et al. 2016, s. 99.  
125 Eriksson et al. 2016, s. 100. 
126 Eriksson et al. 2016, s. 100.  
127 Eriksson et al. 2016, s. 100.  
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7. Fungerande statsförvaltning. 

8. Kunniga och engagerande medborgare.128  

I dessa krav kan fyra av Dahls polyarkikriterier tydligt identifieras. I det första kravet talar 
författarna alltså om allmän och lika rösträtt samt fria och regelbundna val, vilket då speglas i Dahls 
andra (fria, rättvisa och regelbundna val) samt sjätte (inkluderande medborgarskap) kriterier. I bokens tredje 
krav, ”Politisk pluralism” kan Dahls organisationsfrihet urskiljas, medborgare ska ha möjligheten att 
skapa och delta i politiska partier. Det sista av Dahls kriterier som kan påvisas från kraven ovan är 
yttrandefrihet, som syns i lärobokens fjärde krav på en demokrati. Inget av de andra fem kraven i 
läroboken kan tillskrivas Dahls polyarkidefinition. Det andra kravet (”Majoritetsprincipen”) kan 
tillskrivas Schumpeter. 

Vidare framhålls det att indirekt demokrati går ut på att folket röstar fram ett mindre antal 
representanter, som sedan får fatta de avgörande besluten i sakfrågor. ”Politikerna i riksdagen och 
kommunfullmäktige är folkvalda politiska representanter.”129 Här skiner Schumpeters 
demokratidefinition återigen tydligt igenom när de skriver om att folket ska rösta fram 
representanter som ska fatta beslut. 

Majoritetsprincipen och Schumpeters demokratidefinition är de som nämns flest gånger i 
lärobokens demokratikapitel (tre gånger). Det är endast Dahls fjärde kriterium (tillgång till alternativa 
källor för information) som inte finns med i kapitlet (se figur 6). 

Sammanfattningsvis har fem av Dahls sex kriterier utlästs. Schumpeters definition förekommer 
tydligt flera gånger om. Detta resulterar i att boken har en tydlig blandning av Dahls 
polyarkidefinition och Schumpeters demokratidefinition. Det som får texten att uppfattas som 
dahlsk är exempelvis på grund av att Samhällskunskap 1B beskriver dilemmat med att avgöra vad 
som är en demokrati och inte: "Det finns tyvärr inte någon exakt metod för att avgöra vad som är 
en diktatur, eller vilka stater som är 'riktiga' demokratier."130 Detta visar på att demokrati är mer än 
en beslutsmetod. Samtidigt skiner Schumpeters definition igenom eftersom texten delvis präglas 
av att man väljer representanter samt att majoritetsprincipen är något som anses viktigt inom 
demokratibegreppet enligt författarna. Samhällskunskap 1B innehåller alltså en blandning av 
Schumpeters och Dahls definitioner men ett fokus på Schumpeters, vilket även illustreras i figur 6. 

 
 

128 Eriksson et al. 2016, s. 100–101. 
129 Eriksson et al. 2016, s. 103. 
130 Eriksson et al. 2016, s. 108.  
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Figur 6. Frekvens i Samhällskunskap 1B 

7.2. Resultat och analys av enkätundersökningen 

Enkäten besvarades av 89 lärare som samtliga undervisar på gymnasiet (och i vissa fall även på 
andra nivåer). Avsnittet kommer delas in i tre rubriker. Den första behandlar lärarsvaren i relation 
till Schumpeters och Dahls definitioner. Den andra behandlar lärares examinationsformer i 
demokratiområdet. Avslutningsvis behandlar den tredje rubriken lärares arbetssätt i 
demokratiområdet. Resultaten av enkätsvaren kommer att jämföras med tidigare forskning och 
diskuteras i uppsatsens diskussionsavsnitt (se 8. Diskussion). 

7.2.1. Lärarsvar – Schumpeter eller Dahl? 

I figur 7 kan det urskiljas att Schumpeters demokratidefinition är det som dominerade lärarsvaren, 
51 svar kan kopplas till detta kriterium. Näst mest förekommande var Dahls tredje kriterium 
yttrandefrihet följt av fria, rättvisa och återkommande val (Dahls andra kriterium) med 28 respektive 24 
förekomster i lärarsvaren. Minst förekommande var Dahls fjärde kriterium Tillgång till alternativa 
källor för information där det endast nämndes i fem av de 89 lärarsvaren (ca 5,6%). Vissa delar av 
Dahls polyarkidefinition är alltså tydligt kopplade till hur samhällskunskapslärare uppfattar 
demokratibegreppet. 

Enligt enkäten kopplas demokratibegreppet samman med just den representativa delen av valda 
företrädare, medan andra aspekter, så som Dahls andra polyarkikriterier eller majoritetsprincipen 
(16 svar) är sekundärt och inte det samhällskunskapslärare primärt förknippar med 
demokratibegreppet. Vissa av lärarna har dock kopplat Dahls polyarkikriterier som en 
förutsättnings för demokrati. Men en klar majoritet talar om demokrati som ett folkstyre där 
friheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet är mänskliga rättigheter som i sin tur kopplas 
till demokratibegreppet. Generellt kopplar de flesta samhällskunskapslärare Dahls polyarkikriterier 
till mänskliga rättigheter istället för demokratibegreppet. 
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Figur 7. Frekvens i lärarsvar 

7.2.2. Lärares examinationsformer i demokratiområdet 

Den mest förekommande examinationsformen som lärare använder för att examinera om temat 
demokrati är skriftligt prov, vilket 71 av 89 lärare (ca 80%) använder (se figur 8). Generellt 
examineras delområdet demokrati skriftligt och individuellt (i första hand med skriftliga prov och 
i andra hand skriftlig inlämningsuppgift). Därefter är det muntliga redovisningar som är att föredra 
enligt de samhällskunskapslärare som besvarat enkäten. Fler lärare föredrar en muntlig 
gruppredovisning framför en individuell muntlig redovisning. De minst förekommande 
examinationsformerna är skriftlig gruppuppgift (4 svar), litteraturseminarium (8 svar) samt 
rollspel/workshops (9 svar). 
 

 
Figur 8. Lärares examinationsformer i demokratiområdet. 
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7.2.3. Lärares arbetssätt i demokratiområdet 

När det kommer till vilka arbetssätt lärare använder sig av i undervisningen om demokrati är det 
tydligt att genomgångar dominerar området. Genomgångar som arbetssätt kryssades i av 88 av de 
89 lärarsvaren. Tätt följer helklassdiskussioner (79 svar, ca 88,7%) och enskilt arbete (70, ca 78,6%) 
(se figur 9). Det minst förekommande är studiebesök som 26 av 89 lärare (ca 29 %) kryssade i. 
Generellt sett är alltså samhällskunskapslärare överens om vilka de mest förekommande 
arbetssätten är. Trots detta är samtliga arbetssätt tydligt förekommande, även de med minst svar 
då de ändå har en tämligen hög procentsats av antalet svar. 

 

 
Figur 9. Lärares arbetssätt i demokratiområdet. 
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8. Diskussion 

Finns det en samstämmighet eller inte när det kommer till demokratibegreppet? Existerar en 
samstämmighet gällande undervisningen och examinering av demokratimomentet i 
gymnasieskolan på samma vis som det tycks göra på högstadiet? Det är vad som besvaras i detta 
kapitel. 

Vi börjar med att påminna läsaren om studiens frågeställningar vilka lyder: 

1. Hur definierar läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet begreppet demokrati? 
2. Hur beskriver samhällskunskapslärare på gymnasiet begreppet demokrati? 
3. Vilka arbetssätt och examinationsformer använder samhällskunskapslärare på 

gymnasiet i momentet om demokrati? 

Diskussionsavsnittet är uppdelat under tre rubriker för att förenkla för läsaren, dessa är: 8.1 
Jämförelse av läroböcker, 8.2. Diskussion av enkätsvar samt 8.3. Finns det en samstämmighet i 
demokratiundervisningen? 

8.1. Jämförelse av läroböcker 

Arena 123 är det läromedel som står ut i läroboksanalysen då det är det enda läromedlet som tydligt 
präglas av Dahls polyarkidefinition. Författarna presenterar sex kriterier som behöver uppfyllas för 
att ett land ska kunna kallas för en demokrati. Detta genomsyrar hela kapitlet i form av att 
demokrati är mer än bara en beslutsmetod, genom att Dahls polyarkikriterier används som en 
grundpelare för att demokrati ska finnas. 

I Forum 123 presenteras Dahls polyarkibegrepp som krav, men det intressanta är att författarna 
efter dessa krav, direkt beskriver att demokrati ska ses som en beslutsmetod och begrepp som 
yttrandefrihet, organisationsfrihet fria medier etcetera inte kopplas till demokrati, vilket inte är fallet 
i Arena 123. I Arena 123 särskiljs inte kriterierna från demokrati, dessa inkluderas genom hela 
kapitlet. I Forum 123 presenteras Dahls kriterier men detta först efter att man beskrivit demokrati 
som en beslutsmetod. Detta är även fallet med Kompass 100 då demokrati beskrivs enligt följande 
citat: ”Det är folkets vilja som avgör hur landet ska styras. Demokrati handlar alltså om makt och 
hur den ska fördelas”.131 Citatet visar att beslutsmetoden är det centrala i lärobokens beskrivning 
av demokrati. Det är alltså först när ”spelreglerna” för demokratier presenteras i böckerna som 
polyarkibegreppet blir närvarande. 

Här blir det intressant att lyfta fram Samhällskunskap 1B och Reflex 123 vilka kan anses innehålla 
en tydlig blandning av de två demokratidefinitionerna. Samhällskunskap 1B delas upp i två delar i 
form av ”demokratins kännetecken” och ”demokratins metoder”. Under den första rubriken 
inkluderas olika fri- och rättigheter i samband med beskrivningen av demokratibegreppet. Det 

 
 

131 Eliasson & Nolervik 2019, s. 40. 



 

 41 

beskrivs som en beslutsmetod men att de olika fri- och rättigheterna inkluderas i proceduren. Under 
den andra rubriken beskrivs indirekt demokrati med fokus på att det är en beslutsmetod: ”Indirekt 
demokrati går ut på att folket röstar fram ett mindre antal representanter, som sedan får fatta de 
avgörande besluten i olika sakfrågor”.132 Detta är även fallet med Reflex 123 i vilken, efter att 
”spelreglerna” presenterats, det skrivs att ”enligt den här definitionen är demokrati helt enkelt en 
metod att fatta beslut.”133 Trots att författarna indikerar på att demokrati är en beslutsmetod 
inkluderas till exempel pluralism som tyder på att demokrati är något ”större” och inte endast en 
beslutsmetod. Det är alltså inkluderandet av kriterierna i resonemang om att demokrati ska ses som 
en beslutsmetod som gör att dessa böcker ses som ett mellanting av Schumpeters 
demokratidefinition och Dahls polyarkibegrepp. 

Samtliga böcker presenterar krav som behöver uppfyllas för att ett land ska kunna kallas för en 
demokrati. Det som skiljer Forum 123 och Kompass 100 från resterande läroböcker är att de inte 
inkluderar Dahls kriterier i sin beskrivning av vad demokrati är. Kriterier som yttrandefrihet och 
organisationsfrihet kopplas istället till mänskliga rättigheter. Som nämnt ovan ses kriterierna i Arena 
123 som grundpelare för att demokrati ska kunna existera. I Forum 123 och Kompass 100 är istället 
demokrati som beslutsmetod i fokus och därmed blir inte resterande polyarkikriterier avgörande 
för demokratins existens. Det är här Samhällskunskap 1B och Reflex 123 skiljer sig från de andra 
läroböckerna då de talar om begreppet på två olika vis: dels demokrati som en beslutsmetod dels 
demokrati som något ”större” genom att kriterierna inkluderas i beskrivningen av begreppet. 

Forum 123 och Kompass 100 genomsyras framför allt av Schumpeters demokratidefinition då de 
beskriver demokratibegreppet först och främst som en beslutsmetod. I dessa böcker blir 
polyarkibegreppet närvarande först när kriterier för att vara en demokrati lyfts upp. Samtliga fem 
läroböcker lyfter upp kriterier för att vara en demokrati. Arena 123 är det läromedel som främst 
präglas av polyarkibegreppet i form av att kriterierna ständigt är närvarande. I Arena 123 beskrivs 
demokrati som något mer än en beslutsmetod som inkluderar värden som exempelvis 
yttrandefrihet, organisationsfrihet. Dessa värden kopplas istället till mänskliga rättigheter i Forum 
123 och Kompass 100. Samhällskunskap 1B och Reflex 123 är de läromedel som ligger mitt emellan 
de två demokratidefinitionerna då demokrati anses vara en beslutsmetod men samtidigt inkluderas 
Dahls kriterier som en del av begreppet. Dock har dessa som tidigare nämnts Schumpeters 
definition i förgrunden. 

Utöver de kriterier som föreliggande demokratidefinitioner belyst är det värt att nämna 
ytterligare två begrepp som återkommit i analysen av läroböckerna och lärarsvaren. Dessa är 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter är 
något som är återkommer främst i läroböckerna men även i lärarsvaren. Mänskliga rättigheter 
nämns antingen som en del av demokratibegreppet eller något som särskiljs från 

 
 

132 Eriksson et al. 2016, s. 103.  
133 Almgren et al. 2019, s. 130.  
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demokratibegreppet, då utifrån förutsättningen att demokrati endast ska ses som en beslutsmetod. 
Det finns alltså skilda meningar bland gymnasielärare och läroböcker hur man ska se på relationen 
mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Principer som rör rättssäkerhet är också närvarande i 
läroböckerna samt lärarsvaren. Detta är alltså något som socialisationsagenterna anser är av vikt 
när demokratibegreppet ska definieras och är därför ett intressant fynd som inte synliggörs av 
studiens demokratidefinitioner.  

Vi kan därmed dra slutsatsen att läroböckerna främst definierar demokrati utifrån Schumpeters 
definition, trots att majoriteten av Dahls kriterier uppfylls. Detta visas även i figur 10 där det 
framgår att det är just Schumpeters klassiska definition som förekommer mest i alla läroböcker 
tillsammans. Den generella diskursen kopplas till Schumpeters demokratidefinition i Forum 123 och 
Kompass 100, medan Samhällskunskap 1B och Reflex 123 präglas av Schumpeters demokratidefinition 
men har Dahls polyarkibegrepp i bakgrunden. Arena 123 står ut då diskursen kring demokrati utgår 
från Dahls kriterier. Det minst förekommande polyarkikriteriet i samtliga böcker tillsammans är 
återigen Dahls fjärde kriterium, med endast tre förekomster i alla fem läroböcker tillsammans (se 
figur 10). 

Avslutningsvis är det intressant att belysa att endast en lärobok faktiskt nämner antingen 
Schumpeter eller Dahl vid namn, nämligen Forum 123 som presenterar Dahls polyarkibegrepp. 
Författarna beskriver dock polyarki som någonting det inte är enligt Dahls egna definitioner av 
begreppet. De inkluderar exempelvis rättssäkerhet och majoritetsbeslut, någonting som inte ingår 
i Dahls polyarkidefinition. Ytterligare något intressant som identifierats är att frekvensantalet inte 
behöver betyda någonting för vilken demokratidefinition som genomsyrar läroboken. Exempelvis 
har Arena 123 fler förekomster på Schumpeters klassiska definition, men genomsyras av en dahlsk 
polyarkisyn. På samma sätt förekommer Dahls kriterier mer i Reflex 123, men är ändå ett mellanting 
med en övervägande schumpeteriansk demokratisyn. 

Diskussionen har visat att läroböckerna främst präglas av Schumpeters demokratidefinition då 
två av böckerna fokuserar på demokrati som en beslutsmetod (Forum 123 & Reflex 123), 
mellantingen (Samhällskunskap 1B & Reflex 123) inkluderar båda definitionerna men med fokus på 
Schumpeters definition, och en (Arena 123) präglas främst av Dahls polyarkidefinition.  
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Figur 10. Frekvens från samtliga läroböcker. 

8.2. Diskussion av enkätsvar 

För att besvara studiens andra och tredje frågeställningar kommer resultatet som presenterades i 
föregående avsnitt (se 7.3. Enkätundersökning) att användas tillsammans med citat från 
enkätsvaren. Dessa kommer att jämföras med varandra samt kopplas till tidigare forskning. 
Därefter kommer de arbetssätt och examinationsformer som används av lärare i samband med ett 
demokratimoment att jämföras med Öberg och Bäckströms resultat i sin studie. 

8.2.1. Jämförelse av lärarnas enkätsvar 

I analysen (7.3.1. Lärarsvar – Schumpeter eller Dahl?) har vi identifierat att det är främst en 
schumpeteriansk syn på demokratibegreppet som dominerar hos gymnasielärare. Detta kan 
exemplifieras med följande citat: 

Jag presenterar sedan ett antal punkter, vilka alla är viktiga för demokratibegreppet, som 
folkvilja, folkstyre, att leva endast under regler man fått möjlighet att påverka själv etc.134 

Utöver Schumpeters klassiska definition är det främst vissa av Dahls kriterier som lyfts upp, 
exempelvis yttrandefrihet, fria, rättvisa och återkommande val samt inkluderande medborgarskap. Precis som 
i läroböckerna så är det Dahls fjärde kriterium tillgång till alternativa källor för information som 
förekommer minst (se figur 7). Vi har också identifierat att vissa lärare definierar begreppet olika 
beroende på vilken kurs de undervisar i när de behandlar begreppet: 

Det beror på vilket kurs det är. i 1b definieras det som ”Folkstyre” medan i 2 och 3 blir det 
desto mer begreppsfilosofi där vi grottar ner oss i hur begreppet kan tolkas och hur 
innebörden förändras.135 

 
 

134 Anonym lärare #60. 
135 Anonym lärare #12. 
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Ingen av de som har svarat på enkäten har uttryckligen nämnt Schumpeters definition medan vissa 
lärare uttryckligen nämnt att de använder sig av Dahls definition på olika vis när de undervisar om 
demokrati. Detta illustreras delvis i citatet: 

Jag använder mig av Dahls idealtypiska definition, men använder även polyarkibegreppet 
för att diskutera verkliga exempel på demokrati. Definitionen problematiseras ytterligare då 
jag brukar arbeta med The Economist demokratiindex och deras olika mått på 
demokrati.136 

Det finns emellertid inslag av Dahls polyarkikriterier, dessa beskrivs ibland som en förutsättning 
för demokrati, ibland som mänskliga rättigheter som hör samman med demokrati, på samma sätt 
som det görs i läroböckerna. Många av enkätsvaren visar på att lärare anser demokratibegreppet 
komplext och brett. Svaret en lärare gav kan ses som representativt för hur de flesta lärarna som 
deltagit i studien beskriver begreppet demokrati: 

Det är ett mycket brett begrepp och jag använder det i flera olika sammanhang. Det handlar 
om demokrati utifrån hur länder styrs (kopplat till statsskick), den demokratiska historiska 
utvecklingen, människors möjligheter att påverka, i jämförelse med diktatur mm. Den 
grundläggande definitionen utgår från folkstyre, men det måste också fyllas med ett 
innehåll.137 

Samhällskunskapslärarna tycks även fungera väl som demokratiska socialisationsagenter. En 
majoritet av lärarsvaren visar på att det är viktigt för lärarna att eleverna förstår hur demokrati 
fungerar för elevernas egna skull. Vidare används demokratimomentet som både utbildning för 
demokrati (som undervisningsinnehåll) och utbildning genom demokrati. Att utbildning genom 
demokrati är viktigt samt att skolan och lärare är närvarande socialisationsagenter visas väl genom 
citatet: 

Demokrati är ett begrepp som genomsyrar nästan allt i kursen och som denna höst har det 
varit val och då kommer man ju in på det hela tiden. Det som händer i Ukraina likaså. Sedan 
har vi skola ett system där demokrati är viktigt Vi har klassråd därefter program och sist 
skolråd till dessa är ju personer demokratiskt valda.138 

För att summera kan man säga att samhällskunskapslärare på gymnasiet generellt sett definierar 
demokrati som ett styrelseskick där folket väljer företrädare. Det lyfts upp som ett komplext begrepp 
som ibland inkluderar yttrandefrihet och inkluderande medborgarskap i form av lika rösträtt. Ibland har 
lärarna tillskrivit Dahls polyarkikriterier 2-6 snarare som mänskliga rättigheter än som en 
förutsättning för demokrati. Därför kan vi säga att gymnasielärare i samhällskunskap generellt 
använder en i huvudsak schumpeteriansk definition med inslag av Dahls polyarkikriterier, ibland 
som förutsättningar för demokrati, men oftare som mänskliga rättigheter. Demokrati används 

 
 

136 Anonym lärare #42. 
137 Anonym lärare #15. 
138 Anonym lärare #74. 
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främst som ett undervisningshåll, men lärare och skolan är tydliga demokratiska 
socialisationsagenter och att utbildning faktiskt sker genom demokrati och inte bara för demokrati. 

8.2.2. Arbetssätt och examinationsformer kopplat till tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att jämföras med studien som vi har grundat oss i, nämligen 
Öberg och Bäckströms studie. Först kommer arbetssätt behandlas, därefter följer 
examinationsformer. 

8.2.2.1. Arbetssätt 

I tabell 1 nedan kan vi utläsa en jämförelse mellan föreliggande studies resultat gällande arbetssätt 
samt Öberg och Bäckströms studie gällande lärares arbetssätt, dessa presenteras i rangordnade 
arbetssätt. När vi jämför med Öberg och Bäckströms resultat om hur man undervisar i 
statskunskapsämnena kan vi se att det minst förekommande i de båda studierna var studiebesök 
följt av rollspel/värderingsövningar. Muntlig framställning av olika slag är det som dominerar i 
båda studierna. Eftersom vi valde att använda ”genomgångar” istället för ”föreläsningar” 
resulterade det i att genomgångar fick fler svar än kortare genomgångar, medan kortare 
genomgångar har fått fler svar än föreläsningar i Öberg och Bäckströms studie. Därmed skiljer sig 
studierna åt lite på grund av metodologiska överväganden, därför läggs inte mer vikt vid det. Utöver 
muntlig framställning från läraren var helklassdiskussioner det som var mest förekommande i vår 
undersökning, vilket återigen stämmer överens med Öberg och Bäckströms undersökning. Detta 
kan bero på åldersskillnaden på eleverna. 

De tillfällen de två studierna skiljer sig åt gällande arbetssätten är när man ser till främst enskilt 
arbete samt nyhetsbevakning. I vår studie var enskilt arbete prioriterat högre än i Öberg och 
Bäckströms (se tabell 1), medan nyhetsbevakning har en högre rangordning i Öberg och 
Bäckströms studie. 

Vidare kan vi se att samhällskunskapslärare på både gymnasium och högstadium arbetar i första 
hand med utbildning för demokrati, snarare än utbildning genom demokrati i vilka arbetssätt de 
använder. Överlag tycks de båda lärarkategorierna prioritera att ”lära ut” genom att använda 
genomgångar. Dock fylls detta på av att använda helklassdiskussioner, någonting som kan ses som 
utbildning genom demokrati då alla får göra sina röster hörda och får vädra sina åsikter och tankar. 
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 Bengtsson & Burman (2023) 

Gymnasielärare 

Öberg & Bäckström (2021)139 

Högstadielärare 

Enskilt arbete 3 5 

Genomgångar 1 (-) 

Föreläsningar (-) 4 

Grupparbeten 5 6 

Helklassdiskussioner 2 2 

Kortare genomgångar 6 1 

Nyhetsbevakning 4 3 

Rollspel/värderingsövningar 7 7 

Studiebesök 8 8 
Tabell 1. Rangordning av samhällskunskapslärares arbetssätt, från föreliggande studie och Öberg & Bäckström (2021). 

8.2.2.2. Examinationsformer 

I tabell 2 kan vi utläsa likheter och skillnader mellan denna studies enkätresultat och Öberg och 
Bäckströms studie gällande samhällskunskapslärares examinationssätt. Precis som i förra tabellen 
utgår deras siffror från delområdet statskunskap då det är där demokrati ingår. Återigen är siffrorna 
rangordnade efter mest förekommande examinationssätt. 

I båda studierna finns det ett överensstämmande om att lärare föredrar att examinera elever i 
delområdet genom skriftliga individuella examinationer. I första hand föredrar lärare i 
samhällskunskap på högstadiet och på gymnasiet att använda skriftliga prov och i andra hand 
skriftliga inlämningsuppgifter. Det finns även ett överensstämmande om vad för examinationssätt 
samhällskunskapslärare både på gymnasiet och högstadiet använder om de inte använder skriftliga 
individuella examinationer, nämligen muntliga redovisningar (både individuella och i grupp).  

I jämförelsen så är det framför allt två examinationsformer som sticker ut. Quiz tycks användas 
mindre på gymnasiet än i högstadiet, detsamma gäller skriftliga gruppuppgifter. Detta skulle kunna 
bero på att man i högstadiet vill inkludera mer ”roliga” examinationssätt (exempelvis quiz) för att 
få med sig eleverna och engagera dem. På gymnasiet kan det vara så att lärare eventuellt vill samla 
in ett bredare och mer individuellt bedömbart material. Elevernas ålder skulle alltså kunna påverka 
vilka examinationssätt lärare använder. 

Även gällande examinationssätten tycks utbildning för demokrati stå i centrum. Det är dessutom 
svårt att urskilja demokrati genom utbildning eftersom det betyder att lärare använder demokratiska 
undervisningsmetoder. Eftersom examinationsformerna inte kan ses som demokratiska 
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undervisningsmetoder kan endast utbildning för demokrati urskiljas i examinationssätten. Dock är 
det viktigt att notera att vi inte vet hur lärarna i praktiken arbetar med att välja examinationssätten. 
Lärare kan ibland fråga eleverna om hur de vill bli examinerade, och då sker utbildning genom 
demokrati också. Detta är alltså inte någonting vi kan identifiera i deras svar om examinationssätt.  

 
 Bengtsson & Burman (2023) 

Gymnasielärare 

Öberg & Bäckström (2021)140 

Högstadielärare 

Hemtentamen 7 6 

Individuell muntlig redovisning 4 5 

Litteraturseminarium 9 9 

Muntlig gruppredovisning 3 3 

Muntligt individuellt prov 5 3 

Quiz 6 4 

Rollspel/workshops 8 8 

Skriftlig gruppuppgift 10 7 

Skriftlig inlämningsuppgift 2 2 

Skriftligt prov 1 1 
Tabell 2. Rangordning av samhällskunskapslärares examinationsformer, från föreliggande studie och Öberg & Bäckström (2021). 

8.3. Finns det en samstämmighet i demokratiundervisningen? 

Här kommer syftet med studien att diskuteras ifall det finns en samstämmighet i hur 
socialisationsagenter på gymnasienivå definierar demokrati och hur samhällskunskapslärare arbetar 
och examinerar momentet där demokrati ingår.  

Under rubrik 8.2.2. såg vi hur samhällskunskapslärare på gymnasiet och högstadiet arbetar med 
och examinerar demokratiområdet. Utifrån dessa resultat kan vi fastslå att det finns en 
samstämmighet i vilka arbetssätt och examinationssätt samhällskunskapslärare använder. Det finns 
en överenstämmelse vilka arbetssätt och examinationsformer lärare helst och minst gärna använder 
när de behandlar demokratimomentet i skolan. Vissa av skillnaderna kan härledas till elevernas 
åldrar (exempelvis quiz som examinationsform och att ge eleverna mer enskilt arbete på gymnasiet 
då de är äldre). 

När man ser till helheten av enkätsvaren identifieras en överenstämmelse mellan hur läroböcker 
och lärare beskriver begreppet demokrati. Detta illustreras väl av figur 11 nedan. Lärare lägger mer 
fokus på demokrati som ett styrelseskick med valda företrädare, medan Dahls kriterier ofta nämns 
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i samband med mänskliga rättigheter, vilket även gäller när det handlar som läroböckernas innehåll. 
Skillnaderna är att polyarkikriterierna nämns i högre grad i samband med demokratibegreppet i 
läroböckerna än i lärarsvaren. Frekvenstabellerna visar också att Dahls kriterier nämns fler gånger 
procentuellt i läroböckerna än i lärarsvaren. Det har dessutom visat sig att trots att en bok har 
uppfyllt fler Dahlkriterier än en annan så kan den ändå präglas mer av Schumpeters definition. 

Det finns således överlag en samstämmighet i hur socialisationsagenter definierar begreppet 
demokrati. Både läroböcker och lärare lägger fokus främst vid att demokrati handlar om folkvalda 
representanter. Läroböcker och lärare kopplar generellt Dahls polyarkikriterier (utöver första 
kriteriet) till mänskliga rättigheter snarare än som en förutsättning för demokrati, med en lärobok 
som undantag. De pratar om yttrandefrihet och organisationsfrihet som mänskliga rättigheter och 
separerar dem från demokratibegreppet. Det är vanligare att läroböcker lägger fokus på 
majoritetsprincipen och organisationsfrihet än vad lärare gör. Lärare lägger istället mer fokus på 
inkluderande medborgarskap och fria, rättvisa och återkommande val än vad läroböcker gör. 

 

 
Figur 11. Jämförelse mellan läroboksanalysen och lärarsvar. Siffrorna uttrycks i procent (avrundat till närmsta heltal) för lättare jämförelse. 
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9. Konklusion 

Studien har visat att det överlag finns en samstämmighet gällande hur lärare och läroböcker 
beskriver begreppet demokrati. Dessutom har studien med hjälp av Öberg och Bäckström visat att 
det finns en överenstämmelse i vilka arbetssätt och examinationsformer man använder inom 
delområdet där demokrati ingår oavsett skolnivå. 

9.1. Samhällsdidaktiska implikationer 

Föreliggande studies resultat visar att det finns en samstämmighet i hur samhällskunskapslärare 
undervisar och examinerar moment där demokratibegreppet ingår. Detta innebär alltså att lärare 
kan ta till sig resultatet och applicera det på sin egen undervisning. Studien kan också bidra till att 
lärare tar ett steg tillbaka och tänker efter vilken demokratidefinition de faktiskt använder. Det är 
viktigt att göra dels för att demokratibegreppet är ett komplext begrepp, dels för att demokrati är 
en viktig del i skolan och i samhället. Den definition lärare använder kommer att prägla deras 
undervisning, både undervisningsinnehållet, och i hur de lär ut genom demokrati. Detta kan innebära 
didaktiska implikationer för lärarna i form av att varje enskild lärare väljer vad de ska förmedla till 
eleverna i undervisning om demokrati. Implikationer kan uppstå när de står ensamma i sitt beslut 
om demokrati och inte kan ta hjälp av sina kollegor då de har en annan uppfattning om hur 
demokratibegreppet ska tolkas. Lärare gör alltså olika. Vidare är det värt att belysa att det innebär 
att man som lärare måste vara uppmärksam hur läroböckerna definierar demokratibegreppet. Man 
kan som lärare inte alltid vara säker på att läroboken har ”rätt”, detta bevisades i studien när det 
visade sig att Forum 123 har en felaktig definition av Dahls polyarkibegrepp. 

9.2. Reflektioner och framtida forskning 

Detta innebär att vi gynnat forskningsläget om hur samhällskunskapslärare undervisar och 
examinerar om statsvetenskapliga begrepp. Dessutom har vi bidragit till att utöka kunskapen om 
den samstämmighet som finns inom samhällskunskapen i den svenska skolan. Den samstämmighet 
som har identifierats i studien kan alltså vara indikationer för att det finns en kanon inom 
samhällskunskapen som behöver studeras. Framtida studier skulle kunna ta vid och undersöka hur 
samhällskunskapslärare och läroböcker på högstadiet definierar begreppet demokrati. Vår studie 
indikerar på att man som lärare arbetar och examinerar på liknande sätt både på gymnasienivå och 
högstadienivå. Detta kan innebära att det även finns en överensstämmelse mellan hur 
högstadielärares och samhällskunskapsböcker i högstadiet definierar och använder begreppet 
demokrati. Gör man en sådan studie kan man även undersöka huruvida socialisationsagenter som 
lärare och läroböcker på högstadiet och gymnasiet definierar begreppet demokrati likadant som det 
görs på gymnasiet.  
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Dessutom skulle det vara intressant att i framtida forskning studera huruvida det skiljer sig hur 
män och kvinnor definierar demokratibegreppet. Öberg och Bäckström visar i sin studie att män 
och kvinnor arbetar annorlunda som samhällskunskapslärare, det skulle också kunna betyda att de 
arbetar annorlunda med demokratibegreppet. Ett sista förslag till framtida forskning skulle kunna 
vara att undersöka vad det är som gör att lärare inte inkluderar Dahls fjärde kriterium som en egen, 
viktig del av demokratibegreppet. 

Avslutningsvis: demokrati är en central del i vårt samhälle och i skolan. Det är därför alltid 
viktigt att undersöka och identifiera dess roll och hur den identifieras. Det är allas roll i samhället 
att utbilda medborgare om demokratins värde och på många sätt grundar sig denna utbildning i 
just skolan och lärarnas arbete. 
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