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Sammanfattning

Detta är en läromedelsanalys av SO-läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Studien undersöker huruvida läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet följer
vissa föreskrifter ur rådande läroplan, Lgr 22 och Gy 22 (läroplanskoherens). Frågeställningen
hanterar skillnader och likheter mellan de analyserade läromedlen. Den teori som studien
bygger på är Deweys (1997) teorier om intellektuell och moralisk tillväxt (growth) genom
interaktioner med omvärlden. Denna teori, sedd ur ett demokratiskt perspektiv, utgör studiens
grund. Studien är en kvantitativ läromedelsanalys av populära SO-läromedel för
mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Populariteten baseras på topp-sökresultat från en av
Sveriges största läromedelsåterförsäljare. Studien visar att läromedel som övar elevers
förmåga att analysera samhällsfrågor förekommer oftare och behandlas mer fördjupande på
gymnasiet jämfört med mellanstadiet och högstadiet. Innehåll som hanterar mänskliga
rättigheter förekom även mer sällan och behandlades på en mer grundläggande nivå i
läromedlet för högstadiet. Vidare visar resultaten att förmågan till kritisk granskning är
begränsat till ett kapitel som behandlar medier i läromedlet för högstadiet. Läromedlet för
mellanstadiet visade på liknande koncentration av kritisk granskning dock med en låg
spridning av kritisk granskning på en grundläggande nivå i andra kapitel. 

Nyckelord:  ämneskonceptioner, demokrati, intellektuell och moralisk tillväxt (growth),
läromedelskoherens, jämlikhet. 
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1 Inledning

Sedan de statliga organen som ansvarade för granskning av läromedel lades ned föll ansvaret
för läromedelsgranskning på marknadens krafter. Detta har lett till ett brett urval av läromedel
som inte nödvändigtvis följer läroplanens föreskrifter, eftersom det inte finns någon instutition
som granskar läromedlens läroplanskoherens. Ansvaret att välja ett läromedel som både
passar undervisningen och följer läroplanen faller därmed på lärare och rektorer. Denna breda
spridning av läromedel med bristande kvalitetskontroll kan ge upphov till en varierad
undervisning mellan olika skolor. Samtidigt lägger de läroplaner som skrivits från början av
90-talet (Lpo 94) fram till idag (Lgr 22), stor vikt vid skolans uppdrag att vara jämlik och
förmedla demokratiska värden. I syftesbeskrivningen av samhällskunskapsämnet i Lgr 22
(2022) läggs redan i första stycket stor vikt vid att förmedla demokratiska värderingar,
kännetecken för ett demokratiskt samhälle och kunskap om demokratiska processer. Liknande
beskrivningar hittas i syftesbeskrivningen för samhällskunskapsämnet i Gy 22 (2022) med
mer vikt på jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Om variationen av
läromedel är stor i de svenska skolorna bör det leda till en ojämlik undervisning, speciellt om
läromedlen inte helt följer rådande styrdokument. Därför ämnar denna studie att undersöka
hur väl ett urval av läromedel i samhällskunskap (som bär huvudansvaret för att förmedla
demokratiska värden) följer läroplanens föreskrifter.  
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2 Bakgrund 

Denna rubrik redogör för Sveriges historia av granskning av läromedel samt olika
ämneskonceptioner genom svenska skolans historia. 

2.1 Granskning av läromedel

Granskning av läromedel görs på många olika sätt världen över. I stora drag kan granskningen
av läromedel delas in i två kategorier; statligt kontrollerad och marknadsdriven. Självklart
finns det variationer och blandningar av dessa två kategorier. Sverige har idag en mer
marknadsstyrd modell för granskning och kvalitetssäkring av läromedel. Skolinspektionen har
dock befogenhet att utföra granskning av läromedel men sker ytterst sällan (Oates et al.,
2021). Den marknadsstyrda modellen har inte alltid varit den ledande modellen genom
Sveriges historia. Sverige granskning av läromedel har gått från att inte ha någon styrande
modell till att ha en statligt styrd modell till att ha en modell styrd av marknaden (Johnsson
Harrie, 2009).
 Från år 1938 och bakåt fanns det ingen statlig funktion som hanterade utvärderingar och
godkännande av läromedel. Folkskoleinspektionen, som kan liknas med dagens
Skolinspektionen, hade dock befogenhet att utfärda granskning av kvalitén av läromedel och
hur läromedel används (Johnsson Harrie, 2009). Skolöverstyrelsen (SÖ) bildades 1918 och
kom senare att vara relevant för granskning av läromedel (Oates et al., 2021).
  Mellan åren 1938 och 1974 införs mer statlig granskning av läromedel. 1948 blev det
obligatoriskt att statligt granska och godkänna alla läromedel som skulle användas i svenska
skolor. Denna centrala och obligatoriska granskning av läromedel utgick från parametrarna;
pris, trogenhet till läroplan, omfattning och ansats, ålder och objektivitet/validitet  (Johnsson
Harrie, 2009).
    Från mitten av 70-talet till början 80-talet utvecklades en utvärderingsprocess baserat på
ramverk som lade stor vikt vid läroplanens mål och värderingar och objektivitet. Denna
utvärderingsprocess utfärdades av skolverkets utsedda utredare och fokuserade till stor del på
material tillhörande SO-ämnet.
  I slutet av 80-talet och början av 90-talet börjar pendeln svänga. Sverige gick från att statligt
godkänna eller neka läromedel till att kommentera på kvalitén av läromedel. En minskning av
de restriktioner som fanns på tillverkandet av läromedel avskaffades. Statens institution för
läromedel (SIL) hanterade granskningen av läromedel med hjälp av liknande ramverk som
användes i början av 80-talet.
  Efter 1991 och framåt upphör den statliga granskningen nästan helt att existera. SÖ och SIL
läggs ned och de enda statliga organet som har befogenhet att utvärdera läromedel är
Skolverket. Dock har skolverket, enligt Johnsson Harrie (2009), endast utfärdat en enda sådan
utvärdering år 2006. Sverige har nu helt förlitat sig på att marknadens funktioner ska
kontrollera kvalitén på läromedel. 
  Ett mönster som syns i Sveriges historia med granskning och godkännande av läromedel är
vikten som läggs på objektivitet och koherens med läroplanen. Att en stat vill kontrollera att
de läromedel som används i skolan följer de aktiva styrdokumenten som säger vad, hur och
varför skolan ska lära ut något är uppenbart. Något mindre uppenbart är fokuset på
objektivitet. Om en stats enda intresse är att behålla makten bör inte objektivitet vara det
viktigaste attributet att fokusera på. Att ge en rättvis bild av verkligheten är inte av intresse för
en totalitär stat. Sverige är dock inte en totalitär stat är enfaldig makthavare inte är det yttersta
målet. Sverige har genom nutida historia varit starkt trogen till demokratiska ideal vilket gör
det fokuset på objektivitet rimligt. Denna demokratiska värdegrund ger sig även uttryck i
läroplanerna, vilket beskrivs ytterligare i teoridelen. Denna vikt på objektivitet och koherens
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med läroplanen syns i de ramverk som använts av de institutioner som granskade läromedel
fram till början av 90-talet. I och med att dessa granskande institutioner lades ned riskerar
mönstret, av objektivitet och koherens med läroplanen, att förbigås.
  Det har nu gått drygt 30 år sedan Sverige anammade marknadsmodellen för granskning av
läromedel och vi kan se några av konsekvenserna av detta paradigmskifte. Oates et al. (2021)
skriver, i sin granskning av forskning kring läromedel, att bevisen för att marknaden fungerar
som en kvalitetssäkrande funktion för läromedel är knapphändigt. Även Oates et al. (2021)
pekar på skolinspektionens befogenheter att granska läromedel men att det sällan görs. Därför
menar Oates et al. (2021) att en hög kvalitet på läromedel inte kan garanteras då marknaden
inte fyller samma funktion som de statliga organ som tidigare burit ansvaret för granskning av
läromedel.
  Anledningen till att marknaden inte har den kontrollerande funktion man trodde att den
skulle ha beror, enligt Oates et al. (2021), på att marknadens komplexitet vilket leder till stora
variationer. I en analys av olika länders relation mellan skolor och läromedelsproducenter
visar Oates et al. (2021) på att marknaden av läromedel konstant förändras och påverkas av
olika faktorer. Ett exempel på en sådan varierande faktor är begagnade böcker. Om skolan till
stor del börjar använda begagnade läromedel påverkar det producenternas inkomst och tvingar
dem att höja priset på nyproducerade läromedel eller göra ändringar i läromedlen som gör
dem mer attraktiva än de gamla begagnade läromedlen. Exemplet ovan visar på hur
komplexiteten av marknaden kan påverka produktionen och utformningen av läromedel.
Faktumet att en sådan marknad inte endast består utav en producent utan flera kan det leda till
en variationer av kvalitén på läromedel. 
  Eftersom marknaden för läromedel enligt Oates et al. (2021) är såpass komplex, om den inte
ges tydliga krav på kvalité, lämnas ansvaret för valet av läromedel över till lärare och rektorer.
Att lärare, som i Sverige redan är ett överbelastat yrke (Låt lärare vara lärare, lärarförbundet,
2013), ska ansvara för att välja rätt läromedel som följer läroplanen leder till låg säkerhet av
kvalitén på läromedel. Det finns även ont om forskning kring lärares val av läromedel (Oates
et al., 2021). Bristen på denna typ av forskning leder också till ovisshet om hur processen av
att välja läromedel ser ut. Ytterligare en faktor som kan påverka variationen är hur mycket
pengar olika skolor spenderar på läromedel. Enligt Oates et al. (2021) spenderas i snitt 65
euro per elev men det kan variera mellan 14 euro till 260 euro per elev. 
  Läromedel är en viktig del av undervisningen och har genom Sveriges historia fyllt
funktionen att förmedla läroplanens innehåll och värderingar. Vilket läromedel som används
och hur det används har också stor påverkan på pedagogiska och didaktiska praktiker. Den
variation i hur mycket som spenderas på läromedel och att valet av läromedel lämnas till
skolorna själva är ett allvarligt problem för kvalitén och jämlikheten i skolan (Oates et al,
2021).

2.2 Ämneskonceptioner

Under 1900-talet har det funnits ett antal klart åtskilda uppfattningar om hur demokrati som
styrelseform ska förvaltas, vilket också har gått igen i samhällskunskapsundervisningen och
de läromedel som använts där.
  1800-talets samhällskunskapundervisning bestod inte av något enskilt ämne utan ingick i
historia och kristendomsundervisning. Konceptionen - det innehåll med vilket man fyller ett
ämne - var en nationell underdånighetsfostran där staten och religionen var de stora
auktoriteterna (Englund, 2005). Läsåret 1918/19 genomfördes en skolreform och i den
infördes ett medborgarkunskapsämne som förmedlade en ny typ av medborgarfostran. Den
enskilde medborgaren inordnades succesivt i samhället via samhörigheter, från familjen och
hemmet till de kyrkliga, kommunala och nationella gemenskaperna.
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Kristendomsundervisningen förlorade sin centrala plats. På så vis bröt man med den gamla
underdånighetsfostran (Englund, 2005).
  Fram till slutet av andra världskriget dominerade dock det Englund kallar den patriarkala
konceptionen. I den patriarkala konceptionen stod politiken i centrum och statens aktivitet är
avskild från medborgarna. Den enskilde medborgaren var inte naturligt delaktig i samhället,
utan skulle enbart uppfylla vissa medborgerliga skyldigheter och rättigheter (Englund, 2005).
Den sociala mobiliteten var låg och högre utbildning hade en perennialistisk kunskapssyn.
  Redan före andra världskriget förekom kritik mot den patriarkala konceptionens
statsidealism, där den nationella samhörighetstanken var överordnad.  Den enskilde
medborgarens ansvar för att bära upp demokratin började framhävas. Medborgarna skulle
tillsammans utforma samhället. Man ville ha en propagandakritisk utbildning och vetenskapen
ställde krav på objektivitet, och på så sätt började samhällskunskapsämnet anta en ny form.
Utvecklingen befästes ytterligare när den 9-åriga grundskolan infördes 1962, samt den
efterföljande gymnasie- eller fackskolan (Englund, 2005). 
 Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen utvecklades ur en ensidig,
oproblematiserad och objektiv vetenskapstro. Objektivitetsbegreppet fick en mer
framträdande plats och tillsammans med en demokratisk överideologi innebar den en
avpolitisering (Englund, 2005). 
  Trots kravet på objektivitet blev det nya samhällskunskapsämnet en ny typ av
medborgarfostran. Det fanns en uttalad värdegrund som innebar individens gradvisa
integration i ett samhälle i snabb ekonomisk och teknologisk tillväxt. Samhällskunskapsämnet
tog tillväxten för given, vilket också innebar konsekvenserna av den. Eleven skulle tillägna
sig ”socialt värdefulla attityder” och framför allt se sig själv som en arbetskraftsresurs.
Kunskapsambitionerna var relativt låga (Englund, 2005).
 Den vetenskapligt-rationella konceptionen var egentligen tänkt att innehålla ett politiskt
konfliktperspektiv, men det tunnades ut till förmån för ett konsensusperspektiv, där man
betonade en positiv samhällssolidarisk attityd som accepterade de rådande förhållandena -
ekonomisk tillväxt och medborgaren som arbetskraft i tillväxtsamhället. I detta perspektiv var
politik något som rationellt utvalda eliter sysslade med (Englund, 2005). Eliter valdes genom
konkurrens om folkets röster. Konkurrensen ansågs komma i första hand, medan
medborgardeltagandet kom i andra hand. Olika eliter och ideologier växlade vid makten
genom röstkonkurrensen, så länge demokratin var överideologi (Englund, 2005).
Samhällskunskapsämnet satte studie- och yrkesorienteringen i förgrunden och en
samhörighetsfostran med grund i teknik-arbetsliv-yrkesförberedelse växte fram (Englund,
2005).
 I den vetenskapligt-rationella konceptionen fanns en jämlikhetssyn som betonade en nioårig
grundskola, en längre sammanhållen utbildning än tidigare, som en förutsättning för
demokrati. Man såg också jämlikhet som ”lika chans för alla”, alltså begåvade elever från alla
socialgrupper skulle tas tillvara (Englund, 2005).
 Den vetenskapligt-rationella konceptionen hade en samhällsbild med marknaden i centrum.
Alla funktioner i samhället påverkas av marknaden, även utbildning och lagstiftande
församlingar måste anpassas efter marknadens krav (Englund, 2005).
  Läroplanerna Lgr 62, Lgy 65 och Lfa 65 var mer eller mindre rena manifestationer av den
vetenskapligt-rationella konceptionen i termer av medborgerlig bildning. Den ansågs vara
tillräcklig för alla. Samtidigt var den ganska ytlig (Englund, 2005). Den
vetenskapligt-rationella konceptionen hade inget primärt syfte att skapa politiskt kompetenta
medborgare med inflytande, utan behovet av samhällskunskap sattes enbart i relation till
skolans roll som förberedande för arbetsmarknaden. Endast studieförberedande gymnasiala
utbildningar gav en fördjupad samhällsorientering. Den differentiering som tidigare fanns
mellan folkskola och läroverk hade flyttats uppåt (Englund, 2005).
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  Redan efter andra världskriget började man se spår av Den demokratiska konceptionen.
Mellan 1969 och 1976 kom nya riktlinjer att forma ungdomsutbildning och vuxenutbildning.
De nya riktlinjerna överskred den vetenskapligt-rationella konceptionen och syftade till att
förbereda eleverna på ett mer aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Den strävan mot
jämlikhet som hittills funnits ansågs otillräckliga (Englund, 2005).
  Vid läroplansreformen 1978 började man betona den vetenskapliga metodiken i de
samhällsorienterande ämnena och samhällskunskapsämnet började närma sig den didaktiska
modellen ”reflective inquiry” – att eleven utvecklar förmågor att reflektera över och reagera
på politiska arenor (Englund, 2005). I Lgr 80 stod uttryckligen att ”Eleverna skall stimuleras
till egna insatser i samhällslivet och få kännedom om de möjligheter som finns påverka
utvecklingen genom medverkan i politiskt och fackligt arbete genom anslutning till olika
ideella organisationer och föreningar” (Englund, 2005, s. 300). Som komplement till den
tanken fanns kunskapsmål som berörde orsaker till motsättningar och bearbetning av
konflikter, samt jämlikhet, solidaritet och stärkt respekt för människans fri- och rättigheter
(Englund, 2005).
  Lgr 80 angav också tre centrala riktlinjer för samhällsorienteringen. Ett, en
samhällsbeskrivning som inte är konfliktlös och harmonisk. Två, en uppfordran till
participation. Tre, understrykande av demokratiska värden (Englund, 2005).
Den demokratiska ämneskonceptionen blev inte långlivad. Redan under slutet av 80-talet

karaktäriserades samhällsdebatten av svårigheterna med att styra den offentliga sektorn, dess
bristande effektivitet och en byråkrati som gjorde den enskilde medborgaren maktlös.
Debatten resulterade i mål- och resultatstyrning för den offentliga sektorn, inklusive skolan. I

Storbritannien infördes New Public Management (NPM), en omorganisation av den offentliga
sektorn efter marknadsprinciper. OECD tog efter NPM-modellen och införde den som sin,
vilket ledde till att NPM blev en internationell reformrörelse (Wahlström 2011). För Sveriges
del ledde NPM-rörelsen och mål och resultatstyrningen till 1991 års skolreform, där
kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan. Reformen förvandlade enligt OECD det
svenska skolsystemet till ett av världens mest decentraliserade (Wahlström 2011).
1994 kom en ny läroplan för grundskolan, och med en ny ämneskonception. Englund (1995)

hävdar att man redan på 80-talet började gå tillbaka till den vetenskapligt rationella
konceptionen. Englunds tre konceptioner sträcker sig från 1800-talet till mitten av 80-talet.
Ninni Wahlström har formulerat ytterligare en konception som redogör för utvecklingen från
1991 och framåt – den Denationaliserade-instrumentella utbildningskonceptionen

(Wahlström 2014).
Denationaliserad innebär att det inflytande staten tidigare hade har förskjutits till två nya

arenor. Den första arenan är den transnationella arenan med dess samordnade mellanstaliga
utbildningspolitik. Den andra arenan är den privata sektorn, med den skolverksamhet den
bedriver. Instrumentell innebär att konceptionen bygger på ett grundläggande antagande om
att det finns ett enkelt samband mellan krav på skolverksamheten och dess produktivitet, alltså
dess resultat. Utvärderingar och åtgärder förutsätts få bukt med verksamhetens brister.
Utvärderingar och regler har ersatt den tydligare ansvarsfördelning mellan stat och andra
aktörer som fanns tidigare (Wahlström 2011).  
Den internationella utvecklingen fortsatte i snabb takt. 1996 blev ett märkesår i

transnationell utrikespolitik, dels för att EU utlyste året som ”europeiskt år för livslångt
lärande”, dels för att utbildningsministrarna i OECD antog målet ”livslångt lärande för alla.”
Bakgrunden för målet var ett förändrat arbetsliv samt ökad globalisering och
teknikutveckling.
Demokratibegreppet som poängteras inom den denationaliserade-instrumentella

konceptionen är framför allt mänskliga rättigheter. 2010 års skollag lyfter fram skolans
funktion i att dessa rättigheter. Skillnaden mot den demokratiska konceptionens
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participatoriska demokratibegrepp är att ett demokratibegrepp i form av mänskliga rättigheter
inte bearbetas via diskussioner i grupp och andra kollektiva uttryckssätt.
I den denationaliserade-instrumentella konceptionen ses utbildning snarast som ekonomiskt

motiverad. På både internationell och nationell nivå talar man om krav på effektiv
undervisning och kunskapsekonomi, mot en bakgrund av en globaliserad värld och
internationell konkurrens.
Decennierna sedan 80-talet har medfört nya, stora samhällsförändringar som ändrat

förutsättningarna för utbildning. Framförallt har informationssamhället uppstått, och
globaliseringen har blivit ett faktum. Globaliseringen i sig har lett till att multinationell
företagskultur samt internationella och överstatliga samarbeten har fått stort inflytande på
nationell politik, och däribland skolan. (Wahlström 2011). Samarbeten som EU och OECD
har påverkat skolpolitiken i nyliberal riktning och har lett till både en förändrad syn på statens
roll i skolans styrning och en omvärdering av kunskap (Wahlström 2011). EU har formulerat
åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande för att kunna fungera i det teknologiska, globala
samhället. Bland de kompetenserna finns Social och medborgerlig kompetens, som handlar
om att ”individen ska kunna delta ändamålsenligt och konstruktivt i sitt sociala liv och
arbetsliv, samt kunna engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet.” (De andra
kompetenserna är kommunikation på modersmålet, kommunikation på ett främmande språk,
matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära,
initiativförmåga och företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.)
Denna medborgerliga kompetens ska ge eleverna goda kunskaper om hur samhället fungerar
och är organiserat, och därmed förbereda dem för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den
medborgerliga bildning som formuleras här fokuserar på kunskaper om medborgerliga
rättigheter, mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet samt om EU:s struktur och de olika
beslutande organen som ingår i unionen. EU självt beskriver samarbetet i termer av ”den
europeiska dimensionen” och ”en europeisk identitet”. Medborgaridealet som växer fram ur
EU:s utbildningspolicy är ”den deltagande medborgaren”. Europeiska elever ska utveckla
färdigheter och kunskaper som i vuxenlivet gör dem förtrogna med det demokratiska
styrelseskicket och även kan engagera sig lokalt. Man poängterar också att det är viktigt att
europeiska medborgare utnyttjar sina demokratiska rättigheter röstar i både EU-parlamentsval
och nationella val (Wahlström 2014).
I den denationaliserade-instrumentella konceptionen har således färdigheter fått plats på

bekostnad av bildningskunskap.
Wahlström (2011) har upptäckt ett samband mellan styrdokumenten i samhällskunskap -Lpo

94 och Lgr 11 - och de intressen som finns i de överstatliga samarbetena. I Lgr 80 fanns
istället en strävan efter att uppfostra samhällsengagerade medborgare medvetna om
konfliktsituationer i samhället (Wahlström 2014). Englund (2015) har argumenterat att den
vetenskapligt-rationella utbildningskonceptionen är på väg tillbaka. 
Förr har starka band funnits mellan samhälle och skola, men i den

denationaliserade-instrumentella konceptionen och de samhällsomvälvningar den är en följd
av har dessa band alltmer lösts upp. Gunther Kress (2008) tar upp problemen med
kunskapssyn i en sådan värld. Innehållet i undervisningen utgår från mångfald och instabilitet,
vilket förändrar förutsättningarna för undervisning. Skolan får som uppgift att presentera ett
innehåll, som eleven får engagera sig i utifrån sitt intresse och skolans resurser (Kress 2008).
David Hansen talar om en ”pedagogisk kosmopolitanism”. Skolans kunskapsinnehåll kan ge

eleverna förutsättningar att kritiskt analysera sina egna kulturella och individuella värderingar,
men inte nödvändigtvis avlägsna sig från dem (Hansen 2008).
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3 Forskningsöversikt 

Under denna rubrik följer en överblick på den forskning av läromedel som är relevant för
denna studie. Forskningsöversikten är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver
forskning angående uppfattningar av begreppet demokrati bland svenska elever. Den andra
delen behandlar forskning av samhällskunskapsläromedel. 

3.1 Syn på demokrati

Det finns ett antal studier som visar på skillnader i både elevers syn på demokrati och hur
såväl läromedel som kursplaner visar på olika förväntningar på olika elevgrupper när det
gäller samhällskunskap. Arensmeier (2018) har analyserat hur svenska läroböcker i
samhällskunskap för gymnasiet ställer olika krav på elever beroende på om böckerna är
avsedda för studieförberedande eller yrkesförberedande program. Yrkeseleverna förväntas
inte göra mycket mer än att lära sig några nya fakta och termer, rösta och uttrycka åsikter
(som de i många fall redan har). Eleverna på studieförberedande program förväntas att lära sig
samma saker men de erbjuds också analytisk träning. Denna analytiska träning kan bidra till
en mer djupgående förståelse av samhället, större förmåga att strukturera information och
argument och en bättre förmåga att utveckla och agera utifrån nyanserade och välgenomtänkta
åsikter. (Arensmeier, 2018). Samma sak gäller för kursplanerna för de kurser de här olika
läromedlen är tänkta att användas i (Arensmeier, 2018).
  En tidigare studie av Arensmeier (2010) visar att elevgrupper indelade efter ålder, kön,
gymnasieprogram och skolans socioekonomiska status hade liknande uppfattning om
demokrati men att det också fanns skillnader. Skillnaderna kunde relateras till
bakgrundsvariabler som kön, ålder och socioekonomisk status Diskussioner förda i
elevgrupperna rörde i hög grad val och en önskan om fler folkomröstningar, men politiska
institutioner såsom riksdagen och regeringen nämndes knappt (Arensmeier, 2010). Studien
gav fyra skillnader. Den första var att endast flickor uppgav kön/genus som en viktig faktor
rörande de möjligheter en individ i samhället har. På samma sätt uppgav pojkar på
fordonsprogrammet klassperspektivet som en viktig faktor. Den andra skillnaden var att
pojkar – speciellt de som kommer från en socioekonomiskt priviligierad och/eller de som
själva kommer att bli högutbildade – finner en elitistisk demokrati mer lockande än vad
flickor gör. Den tredje skillnaden visade på att även om elevgrupperna i grunden talar om
samma saker och gör samma associationer, så är de äldre eleverna något mer nyanserade och
noggranna i sina diskussioner än de yngre. Detta syns till exempel i diskussioner om politiska
rättigheter för extrema åsikter eller extrema organisationer. Den största skillnaden syntes
mellan de två grupperna med mest olika sammansättning: 18-åriga flickor på
samhällsvetenskapliga programmet och de 14- till 15-åriga pojkarna från en skola i ett
lågstatusområde. De äldre flickorna framstod som självständiga och självsäkra, och de
uttryckte komplexa synpunkter genom hela intervjun. Pojkarna från lågstatusskolan, å andra
sidan, gav korta svar på frågorna och gav sig sällan in i längre diskussioner (Arensmeier,
2010).
  I det sammanhanget är det värt att nämna att det finns studier (som Arensmeier (2010, 2018)
tar upp i två av sina artiklar) som pekar på att skolmiljön förstärker politisk ojämlikhet och
känslor av att vara underordnad.
   Ytterligare en studie av Arensmeier (2015) fann att svenska högstadieelever hade
svårigheter att identifiera och förstå sociala och demokratiska principer, samt att en del av
dessa principer var obekanta för dem. En av orsakerna till detta var begränsad läsförståelse.
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3.2 Läromedel i samhällskunskap 

Bronäs (2000) har gjort en jämförande studie mellan svenska och tyska läroböcker i
samhällskunskap. De svenska läroböckerna beskrev unga medborgare som passiva,
ansvarslösa och okunniga, förutom när de röstar. Denna inkompetens medför att de måste
välja sina politiska representanter för att kunna styra samhället. Läroböckernas bild av
okunniga medborgare medför en risk att eleverna tar till sig den, och förstärker känslan av att
de är underordnade och att de står utanför demokratin. De tyska böckerna beskriver
medborgaren som aktiv, självständig och ansvarstagande (Bronäs, 2000).
  Bronäs har även dragit slutsatser av progressionen i böckerna, och det finns en skillnad i
progression mellan de tyska och svenska läroböckerna. Progressionen blir synlig i en
jämförelse mellan de tyska högstadie- och gymnasieböckerna. Gymnasieböckerna för
teoretiska linjer har en högre abstraktion- och problematiseringsnivå än högstadieböckerna.
Böckerna för yrkesprogram är enklare. Textinnehållet i gymnasieböckerna utesluter de 75 %
av (de tyska) eleverna som inte kommer in på gymnasiets teoretiska linjer. Dessutom ligger
texten på en samhällsnivå, där familjeliv, religion och hembygdens problem inte tas upp i
detalj (Bronäs, 2000).
  Progressionen är inte lika tydlig i de svenska böckerna. Demokrati beskrivs där på samma
sätt i både högstadie- och gymnasieböckerna. Språket i läromedlen för högstadie- och
yreksprogrammet var även av en enklare karaktär. Moment som handlar om demokrati,
ekonomi och juridik knyts till vardagsfenomen som att fylla 18, ta körkort och få rösta
(Bronäs, 2000). Bronäs (2000) drar också slutsatsen att svenska läroböcker behandlar fakta
och sociala strukturer i mycket högre grad än de uppmuntrar diskussion och politiska
utvärderingar.
  Holméns (2006) Den politiska läroboken undersöker innehållet i svenska, finländska och
norska samhällskunskapsböcker utgivna under kalla kriget. Den tydligaste slutsatsen var att
läroböckerna påverkades av de utrikespolitiska förhållandena i var och ett av länderna – i
Norge av NATO-medlemskapet, i Sverige av neutralitetspolitiken och i Finland av det
komplicerade förhållandet till Sovjetunionen (Holmen, 2006). Påverkan var dock indirekt och
den statliga läromedelsgranskning som fanns i vart och ett av de tre länderna var inget
effektivt redskap för att underordna läroböckerna den statliga utrikespolitiken. Dessutom var
granskningen godtycklig och berodde på vem som satts att utföra granskningen (Holmen,
2006).
  Mattlar (2008) studerar innehållet i samhällskunskapsböcker för elever med svenska som
andraspråk. Slutsatsen är att målgruppen antas vara religiös och okunnig (Mattlar, 2008).  Det
svenska samhället porträtteras som välorganiserat, rättvist och demokratiskt (Mattlar, 2008).
Det ickesvenska karaktäriseras som odemokratiskt och ojämlikt, präglat av social orättvisa,
konflikter och kaos (Mattlar, 2008). Målgruppen antas också vara lönearbetare snarare än
entreprenörer, vilket ger en bild av en underordnad roll i samhället (Mattlar, 2008).
  De senaste decennierna har intresset för arbete med källkritik ökat i den svenska skolan och
en del forskning har gjorts på området (Berg, 2021). I en studie konstaterade Samuelsson och
Wendell (2016) att många elever var kapabla till att tillämpa åtminstone några aspekter av
källkritik. Forskning på hur källkritik hanteras i läroböcker i samhällskunskap lyser dock med
sin frånvaro.
  I Johanssons (2003) analys av matematikläromedel visar hon att läromedel i matematik inte
helt följer läroplanen. Till läromedelsförfattarnas försvar menar Johansson (2003) att
läroplanens brist på tydliga riktlinjer gör tolkningen av läroplanen komplicerad. Oates et al.
(2021) diskuterar resultaten av en studie av Olof Reichenberg (2015) som undersöker
variationer i användningen av olika läromedel, såsom laptops, läroböcker och whiteboards.
Huvudfokuset av Reichenbergs (2015) studie var att analysera användningen av datorer i
svenska skolor. Reichenberg (2015) observerar dock i resultaten att SO-lärare var mer
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benägna att förlita sig på traditionella instruktionsmaterial såsom lärobok och tavla. Detta
innebär inte att matematikböcker inte används i undervisning. Snarare menar Oates et al.
(2015) att matematikböcker används flitigt av matematiklärare. Det Reichenberg (2015)
upptäckt visar är att SO-lärare tenderar att förlitar sig mer på traditionella läromedel. Denna
upptäckt förklarar Reichenberg (2015) med att SO-lärare tenderar att använda läroböcker som
ett sätt att kontrollera takten på undervisningen och urvalet av innehållet. Läromedel i andra
ämnen än matematik har studerats mindre och SO-lärare använder läroböcker i större
utsträckning. Dessa två faktum visar på ett behov av vidare utredning av SO-läromedel, vilket
denna studie ämnar att göra.
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4 Teori
 
Under denna rubrik följer en förklaring av den teori som ligger till grund för studiens
utgångspunkt
  Den teori som studien bygger på ser skolans syfte utifrån ett demokratiskt perspektiv. Utifrån
Dewey's (1997) teorier, om hur människor formas av de erfarenheter de erfar från
interaktioner med sin omgivning, blir skolans demokratiska uppdrag tydligt. I Experience and
Education diskuterar Dewey (1997) hur människor utvecklas i olika riktningar. I boken
använder hans sig av begreppet growth som han beskriver som intellektuell och moralisk
tillväxt. Dewey (1997) menar att människor kommer att utvecklas, i olika takt, på ett eller
annat vis baserat på deras erfarenheter med sin omgivning, fysisk och social (Dewey, 1997).
Vissa erfarenheter kan göra att individen utvecklas snabbare i en riktning, om den exempelvis
finner erfarenheterna stimulerande och motiverande. Andra erfarenheter kan uppfattas som
obekväma och ostimulerande och istället bromsa tillväxten i den riktningen men kanske öka
den i en annan. När Dewey (1997) diskuterar tillväxt visar han att en människa kan utvecklas i
många olika riktningar, vissa mer moraliskt önskvärda än andra. Dewey (1997) ger exemplet
där en man som är inbrottstjuv kan växa i den riktningen och bli en bättre inbrottstjuv.
Mannen har tillväxt i riktning men åt en icke moraliskt önskvärd riktning, förutsatt att den
rådande moralen säger att brott inte är moraliskt försvarbart. Det är här som skolans
demokratiska roll blir tydlig. Det räcker inte med att stimulera eleverna åt vilket håll som helst
utan lärare måste stimulera dem i riktningar som är moraliskt och demokratiskt önskvärda
(Dewey, 1997).
  Sett ur ett klassrumsperspektiv har lärare förmågan att skapa en omgivning där elever kan
erfara sådant som stimulerar eller hindrar deras utveckling åt något håll. En given roll för
lärare, utifrån Dewey's (1997) erfarenhetsperspektiv, blir därför att skapa lärmiljöer som
stimulerar elevernas utveckling. En faktor som direkt påverkar elevernas lärmiljöer är vilket
läromedel som används och hur det används av läraren. Läromedel representerar enligt
Dewey (1997) kulturarvet och visdomen av ett skolsystems. I den här relationen till läromedel
fungerar lärare som förmedlande organ för läromedlen samt den miljö det används i.
Tillsammans med att använda läromedel på ett medvetet vis och vara medveten om vilka
specifika element i miljön som stimulerar eleverna kan lärare vägleda elever i en önskvärd
riktning.
  En moralisk önskvärd riktning beror på vad den rådande kulturen anser vara rätt och fel.
Tomas Englund (2016) skriver i tidskriften Utbildning & Demokrati om Dewey's (1997)
perspektiv på moral och moralisk tillväxt. Englund (2016) menar att Dewey (1997) inte
förespråkar någon form utav förutbestämd moral, snarare en moral som växer fram genom
sociala interaktioner. Detta innebär att en önskvärd moralisk riktning, utifrån Dewey's (1997)
perspektiv på moral, är kulturellt betingad. Om moral utvecklas genom sociala interaktioner
människor emellan kommer den se annorlunda ut beroende på hur rummet ser ut och vilka
individer som interagerar. Moral ser därför olika ut beroende på rummets kulturella bakgrund
och tillstånd.
  En önskvärd moralisk riktning i Sverige beror på Sveriges kultur och syn på vad som är rätt
och fel. Skolan i Sverige har gått från att förmedla ett kristet och nationalistiskt perspektiv på
moral till ett mer sekulariserat ramverk med demokratisk värdegrund (Englund, 2016). Den
svenska skolan har under 1900-talet genom internationalisering påverkats av vetenskapliga
och demokratiska värderingar och därigenom utvecklat den moraliska värdegrund som den
nuvarande läroplanen förmedlar (Englund, 2016). Den första meningen i Lgr 22 (2022, s. 5),
under rubriken grundläggande värden, lyder; “Skolväsendet vilar på demokratins grund”
vilket visar på hur högt Sverige värderar att skolan förmedlar demokratiska värden. Vidare
under samma rubrik i Lgr 22 (2022) beskrivs skolans ansvar att förmedla diverse
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demokratiska värderingar såsom jämställdhet och solidaritet. Denna beskrivning av skolans
ansvar att förmedla demokratiska värderingar står i linje med Englunds (2016) beskrivning av
den demokratiska ämneskonceptionen (se bakgrund). En mening under samma rubrik som
beskrivits ovan lyder; “Den (skolväsendet) ska främja alla elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära” (Lgr 22, 2022, s. 5). Detta främjande av utveckling påminner om
Deweys (1997) koncept av moralisk och intellektuell utveckling (growth) där den önskvärda
riktningen utgörs av demokratiska värderingar.
  För att tydligare kunna urskilja hur och om dessa värderingar förekommer i läromedel
används i denna studie istället delar av syftesbeskrivningar från kursplanen i samhällskunskap
för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Detta presenteras mer utförligt under rubriken
metod.
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Nedan följer en kort beskrivning av studiens relevans samt dess syfte och frågeställning.
  Arensmeier (2018) visar i sin analys av SO-läromedel på gymnasiet att olika läromedel
skiljer sig åt gällande läroplanskoherens. Likaså visar Johansson (2003) att läromedel i
matematik inte helt följer läroplanens föreskrifter. Om läromedlen inte garanterat följer
läroplanen riskerar delar av läroplanens innehåll att förbigås. Detta gäller speciellt SO-ämnet
då SO-lärare enligt Reichenberg (2015) tenderar att basera sin undervisning på läromedel.
Samtidigt menar Reichenberg (2015) att färre studier har gjorts på läromedel i andra ämnen än
matematik vilket pekar på ett behov av analys av SO-läromedel. Denna brist på forskning av
SO-läromedel tillsammans med saknaden av ett organ som granskar läromedel visar på
relevansen av denna studie. 

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, läromedel för mellanstadiet,
högstadiet och gymnasiet följer syftesbeskrivningar av samhällskunskapsämnet i Lgr 22 och
Gy 22.

Frågeställning
Vilka skillnader och likheter finns mellan läromedel rörande förekomsten av tolkningar av
vissa delar ur syftesbeskrivningarna för samhällskunskapsämnet i Lgr22 och Gy22?
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6 Metod

Under denna rubrik presenteras det material som analyserats, hur materialet har valts ut och
hur materialet har analyserats. Avsnittet diskuterar även studiens reliabilitet och validitet.

6.1 Urval
I denna studie har tre SO-läromedel analyserats; Utkik 4-6 (Almgren, 2022) som tillhör
mellanstadiet, Utkik 7-9 (Friborg et al., 2020) som tillhör högstadiet och Kompass 50
(Eliasson & Nolervik, 2018) som tillhör gymnasiet. Att just dessa tre läromedel har valts beror
på att de har bedömts vara de mest populära läromedlen för respektive stadium. Populariteten
har bedömts genom att göra en sökning på en av Sveriges största nätbokhandlare där
resultaten sorterades efter försäljningssiffror (Arensmeier, 2018). På så vis valdes läromedel
som med stor sannolikhet används i svenska skolor. 
Inuti dessa läromedel har ytterligare ett urval gjorts. Endast de kapitel som har varit relevanta
för studiens analys har valts ut. Om ett kapitel är relevant eller inte avgörs av hur stor
sannolikheten är att de syftesbeskrivningar som studien söker kan urskiljas i kapitlet. Till
exempel har vi valt att analysera kapitel så styrs Sverige i Utkiks 4-6 då det logiskt sett borde
behandla kategorin DP(demokratiska processer). Kategorierna står beskrivna nedan under
rubrik 6.2 Analysmetod.
  Utkik 4-6 (Almgren, 2022) är utgiven av förlaget Gleerups och är avsedd för mellanstadiet.
Boken består av 11 kapitel och är totalt 160 sidor lång. Av dessa 11 kapitel har 6 stycken valts
ut för analys. Dessa 6 kapitel täcker sammanlagt 88 sidor av boken. 
  Utkik 7-9 (Friborg et al., 2020) är också utgiven av förlaget Gleerups och avsedd för
högstadiet. Den består av 10 kapitel på totalt 296 sidor. Av dessa 10 kapitel har tre kapitel
valts ut för analys och täcker sammanlagt 98 sidor av boken
 Kompass 50 (Eliasson & Nolervik, 2018) är även den utgiven av förlaget Gleerups och är
avsedd för gymnasiet. Boken består utav 4 större kapitel på totalt 210 sidor. 3 av dessa 4
kapitel har valts ut för analys och täcker sammanlagt 120 av bokens sidor.  

6.2 Analysmetod

Det analysverktyg som har använts för att analysera materialet är baserat på det analysverktyg
som Arensmeier (2018) använder i sin analys av SO-läromedel i gymnasiet. Verktyget består
utav fem kategorier graderade efter en tregradig skala. De fem kategorier som har använts i
denna studie sklljer sig från de kategorier som Arensmeier har använt men den tre gradiga
skalan är densamma. 
Kategorierna är följande: Kunskap om demokrati (KD), Demokratiska processer (DP),
Mänskliga rättigheter (MR), Analys av samhällsfrågor (AS) och Kritisk granskning (KG).
Dessa fem kategorier är baserade på delar av syftesbeskrivningen för samhällskunskap i Lgr
22 och Gy 22. I Lgr 22 gäller det följande beskrivningar:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter och
förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i
olika källor. (Lgr 22, 2022, s. 195)

För Gy 22 gäller det följande beskrivningar:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
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1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens
organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. (. . .)
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera

källornas relevans och trovärdighet. (Gy 22, 2022, sista stycket under rubriken Ämnets syfte)

Dessa beskrivningar av samhällskunskapsämnets syfte ur Lgr 22 och Gy 22 har sedan
sammanställts för att skapa de fem kategorier som analysen bygger på. 
  Den bedömningsskala som kategorierna sedan är graderad efter är helt tagen från
Arensmeier (2018) och översatt till svenska. 

-        Nivå ett, Grundläggande nivå. Grundläggande täckning: begränsad information, ingen eller
sparsam förekomst av exempel på komplexitet eller problematiserande.

-       Nivå två,  Medelnivå. Moderat täckning: informativ översikt, vissa exempel på komplexitet och
problematiserande.

-       Nivå tre, Djupgående nivå. Djupgående täckning: relativt rik information, och i synnerhet
återkommande,exempel på komplexitet och problematiserande.

Detta gör att en text i materialet som analyseras kan klassas som KG3 vilket betyder “Kritisk
Granskning, Djupgående”. Materialet har sedan sammanställts i tabeller och diagram.
Eftersom resultaten ger ett numeriskt värde kan studien delvis klassas som kvantitativ

(Bryman, 2018). Dock endast delvis då kategorierna som resultaten bygger på kan vara svåra
att dra tydliga gränser mellan. Bedömningen om ett innehåll faller under den ena kategorin
eller den andra blir därför subjektiv. 
  För att förtydliga hur analysen utförts beskrivs nedan vilket innehåll som varje kategori
behandlar. För exempel på sidor har bedömts innehålla de olika kategorierna och deras
fördjupningsnivå se bilaga.

Kunskaper om demokrati

Kategorin kunskaper om demokrati (KD) syftar till stoff i läromedel som ämnar att ge elever
kunskap om den övergripande filosofin som ingår i demokratiska processer. Det kan även
innefatta bredare beskrivningar av hur ett demokratiskt statsskick kan se ut. Exempel på
sådant innehåll är texter eller uppgifter som handlar om demokratins historia och de
grundläggande idéer som den är baserad på.  

Demokratiska processer

Demokratiska processer (DP) innefattar allt som förklarar i detalj hur ett statsskick är
organiserat och hur dess demokratiska processer ser ut. Lärostoff som kan klassas under
denna kategori är bland annat; hur en kommun är organiserad, olika positioner och arbeten
inom politiken eller hur EU är organiserat och hur utrikespolitik i allmänhet fungerar. Till
skillnad från kategorin KD, som behandlar lärstoff på ett makro-perspektiv, behandlar DP
lärstoff på ett mikro-perspektiv. 

Mänskliga rättigheter
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Under kategorin Mänskliga rättigheter (MR) faller stoff som behandlar mer moraliska och
värderande företeelser inom demokratin. Stoff som tar upp olika organisationer eller rörelser
som kämpar för mänskliga rättigheter såsom amnesty eller den amerikanska
medborgarrättsrörelsen. Det kan även vara stoff som berör juridiska element såsom
barnkonventionen, lagändringar kring homosexuella äktenskap eller fakta om vad en mänsklig
rättighet är och vad som inte är det. 

Analys av samhällsfrågor

Analys av samhällsfrågor (AS) behandlar stoff som övar förmågan att analysera
samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. Eftersom det är upp till läraren hur ett läromedel
används kan uppgifter som inte uttryckligen syftar till att öva denna förmåga ändå användas i
detta syfte. En lärare kan exempelvis använda en text i syfte att skapa diskussion av olika
samhällsfrågor och ta upp de perspektiv som eleverna presenterar. Uppgifter och texter som
faller under denna kategori är sådana som rimligt enkelt kan starta diskussioner som leder till
analyser av samhällsfrågor. För att förtydliga analysen av läromedlen har vi valt att begränsa
kategorin AS till texter och uppgifter som huvudsakligen hanterar en samhällsfråga, såsom
sociala medier eller frågor om genus. Denna begränsning innebär att om t.ex. en text syftar till
att lyfta och beskriva en samhällsfråga räknas texten in i kategorin AS då en lärare enkelt kan
starta en diskussion kring samhällsfrågan. Om en text å andra sidan syftar till att något annat
men kort tar upp en samhällsfråga i anknytning räknas texten inte i kategorin AS eftersom en
lärare behöver gå längre från textens ämne för att starta en diskussion kring samhällsfrågan
som lyfts i texten. 

Kritisk granskning

Kritisk granskning (KG) ser till uppgifter som övar förmågan att kritiskt granska medial och
offentlig information. Exempel på denna förmåga är om en elev får öva på att leta upp  och
bedöma olika källors trovärdighet och relevans för textens budskap. Det kan även innebära
uppgifter där elever själva måste konstruera texter baserat på relevanta trovärdiga källor. Även
denna kategori beror hur läraren brukar läromedlet. Därför gäller samma begränsning för
denna kategori som för kategorin AS. 

6.3 Reliabilitet och Validitet

Även om materialet som analyseras kan anses som populärt är urvalet litet. Urvalet är även
begränsat till ett läromedel per stadium och samtliga läromedel är från samma förlag. Att dra
generella slutsater av studiens resultat blir därför svårt. Detta innebär att validiteten av studie
påverkas negativt. Ett större urval med fler böcker per stadium och från olika förlag hade höjt
validiteten samt ge möjligheten till att dra generella slutsatser med större säkerhet. De
slutsatser som kan dras av denna studie är begränsade till uttalanden om de läromedel som
analyserats.
  Gällande reliabiliteten stärks den något då materialet inte bara har analyserats av en aktör
utan av två. Bryman (2018) kallar detta för interbedömarreliabilitet och menar att det ger
större sannolikhet att en studies resultat går att återskapa.

6.4 Forskningsetiska övervägande

Eftersom studien inte direkt behandlar individer läggs mindre vikt vid forskningsetiken. Dock
har studien en utvärderande karaktär som kan få konsekvenser för författarna av läromedlen
och deras förlag. Om läromedlen t.ex. presenteras på ett negativt sätt som inte stämmer
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överens med verkligheten skulle detta ge en orättvis bild av läromedlens kvalitet. Detta skulle
i sin tur kunna påverka försäljningen av de läromedel som analyserats om studien skulle få
stor spridning. Om sådant var fallet riskerar författarna av läromedlen att påverkas negativt av
eventuella åtgärder från förlagen. Därför har läromedlen som analyserats i denna studie
presenterats så rättvist som möjligt. 
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7 Resultat

Under denna rubrik följer en sammanställning av resultaten på studien. Böckerna presenteras
var för sig och i åldersordning. Datan som har hanterats presenteras i tabeller och
stapeldiagram. Under denna rubrik används även förkortningarna KD, DP, MR, AS och KG.
Dessa förkortningar beskrivs i texten som kategorier. KD står för kunskap om demokrati, DP
står för demokratiska processer, MR står för mänskliga rättigheter, AS står för analys av
samhällsfrågor och KG står för kritisk granskning. En mer utförlig beskrivning av dessa
kategorier, vad de innebär och exempel på dem från läromedlen finns under rubriken Metod.

7.1 Utkik 4-6

Tabell 1
Andel sidor per kapitel behandlande kategorierna i Utkik 4-6. 

Kapitel KD DP MR AS KG

Källkritik och
Samhällsfrågor

0 % 0 % 0 % 50
%

100
%

Lag och Rätt 44
%

78
%

0 % 33
%

0 %

Demokrati och Diktatur 56
%

22
%

0 % 33
%

11 %

Så här styrs Sverige 17
%

83
%

0 % 50
%

17 %

Medier och Opinion 30
%

0 % 10 % 80
%

90 %

Mänskliga Rättigheter 0 % 0 % 100
%

67
%

17 %

Alla kapitel 30
%

32
%

16 % 52
%

37 %

Tabell 2
Nivågradering enligt bedömningsskalan (se avsnitt Metod) av varje kategori per kapitel i
Utkik 4-6.

Kapitel K
D

D
P

M
R

A
S

K
G

Källkritik och
Samhällsfrågor

0 0 0 1 3

Lag och Rätt 1 2 0 1 0

Demokrati och Diktatur 3 1 0 1 1

Så här styrs Sverige 1 3 0 1 1

Medier och Opinion 1 0 1 2 3

Mänskliga Rättigheter 0 0 3 3 1

I Utkik 4-6 har har sex kapitel analyserats.
  I kapitlet Källkritik och samhällsfrågor upptäcktes kategorierna KG och AS. KG var

20



förekom oftast och behandlades mest utförligt.
  Kapitlet Lag och Rätt visade på kategorierna KD, DP och AS. Av dessa tre kategorier var DP
den mest frekvent förekommande kategorin. Dock nådde ingen av kategorierna i detta kapitel
upp till nivå 3.
  I kapitlet Demokrati och Diktatur upptäcktes alla kategorier förutom MR. Den vanligaste
kategorin var KD som även behandlades mer djupgående än de andra kategorierna.
  Precis som i kapitlet Demokrati och Diktatur förekommer i kapitlet Så här styrs Sverige alla
kategorier förutom MR. DP förekommer på majoriteten av sidorna och behandlas även på en
högre nivå än de andra kategorierna. AS förekommer på 50 % av sidorna vilket är betydande
högre än KD och KG som förekom på 17 % av sidorna.
 Kapitlet Media och Opinion behandlar framförallt KG och AS men har även inslag av KD
och MR. Fokuset på KG och AS syns i hur många sidor de förekommer på samt hur
djupgående de behandlar kategorierna (KG och AS).
  Det sista kapitlet i Utkik 4-6 som analyserades heter mänskliga rättigheter. I detta kapitel
förekom kategorierna MR, KG och AS. MR och AS behandlades oftast och med mest
komplexitet medan KG gavs mindre uppmärksamhet och presenterades mindre utförligt.
  Dessa sex kapitel ur Utkik 4-6 behandlar tillsammans samtliga kategorier varav alla når till
nivå tre i bedömningsskalan. Hur många sidor som dedikerades till de olika kategorierna
varierar dock. I diagrammet nedan presenteras i procent hur många av samtliga analyserade
sidor som behandlade varje kategori.

Figur 1
Förekomsten av varje kategori genom samtliga analyserade kapitel i Utkik 4-6.

Diagrammet visar att även om alla kategorier av nivå 3 kunde urskiljas i analysen hade vissa
kategorier mer spridning genom kapitlen. Spridningen av kategorier mellan kapitel är
anledningen till att AS (52 %) kan synas på fler sidor än MR (16 %). 

7. 2 Utkik 7-9

Tabell 3
Antal sidor i procent som behandlar de olika kategorierna per kapitel i Utkik 7-9.

Kapitel KD DP MR AS KG

Politik och
Statsskick

93
%

27
%

20
%

73 % 0 %
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Kapitel KD DP MR AS KG

Demokrati i Sverige 25
%

94
%

6 % 38 % 0 %

Medier 0 % 6 % 22
%

67 
%

94
%

Tabell 4
Nivågradering enligt bedömningsskalan (se avsnitt Metod) av varje kategori per kapitel i
Utkik 7-9.

Kapitel K
D

D
P

M
R

A
S

K
G

Politik och
Statsskick

3 1 1 1 0

Demokrati i Sverige 1 3 1 1 0

Medier 0 1 1 2 3

Det analyserade materialet i Utkik 7-9 är uppdelat i tre kapitel (se tabell 3 och 4).
  Kapitlet Politik och Statsskick visar på samtliga kategorier förutom KG. Det är KD som varit
fokus för kapitlet då KD syntes på 93 % av kapitlets sidor och var den enda som nådde till
nivå tre i bedömningsskalan. Dock förekom AS också på en stor andel av kapitlets sidor (73
%) men endast grundläggande.
 Demokrati i Sverige visar precis som tidigare kapitel på samtliga kategorier förutom KG.
Fokuset för detta kapitel ligger på kategorin DP. DP täcks på en klar majoritet av kapitlets
sidor och når nivå tre på bedömningsskalan.
 Medier behandlar inte KD men samtliga av resterande kategorier behandlas. Till skillnad
från tidigare kapitel behandlar medier fler kategorier på högre nivå i bedömningsskalan. Både
AS och KG når över nivå 1 (AS 2, KG 3) och båda täcks av majoriteten av sidorna (AS, 67 %,
KG 94 %).
  Det som sticker ut ur resultaten av Utkik 7-9 är att varje kapitel fokuserar på en kategori i
taget och att KG endast behandlas av ett kapitel. Två kategorier nådde inte nivå tre på
bedömningsskalan, AS och MR. Dock täcktes AS, enligt tabellen nedan, av högst andel av
sidorna (59 %) av alla kategorier. MR, å andra sidan, täcktes endast av 16 % av sidorna. Utkik
7-9 har ett svagt fokus på kategorin MR och ett relativt likvärdigt fokus på resterande
kategorier. .

Figur 2
Förekomsten av varje kategori genom samtliga analyserade kapitel i Utkik 7-9.
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7. 3 Kompass 50

Tabell 5
Antal sidor i procent som behandlar de olika kategorierna per kapitel  i Kompass 50.

Kapitel KD DP MR AS KG

Demokrati 63
%

7 % 20
%

77 % 33
%

Så styrs
Sverige

29
%

100
%

0 % 86 % 21
%

Sociala Frågor 0 % 13 % 94
%

100
%

0 %

Tabell 6
Nivågradering enligt bedömningsskalan (se avsnitt Metod) av varje kategori per kapitel i
Kompass 50. 

Kapitel K
D

D
P

M
R

A
S

K
G

Demokrati 3 1 3 2 3

Så styrs
Sverige

1 3 0 1 1

Sociala Frågor 0 1 3 3 0

Precis som i Utkik 7-9 har sammanlagt tre kapitel av Kompass 50 analyserats (se tabell ovan).
  Kapitlet Demokrati täcker samtliga kategorier med relativt jämn spridning. De kategorier
som syns på flest av kapitlets sidor är KD (63 %) och AS (77 %). Den kategori som syns på
minst av kapitlets sidor är DP på endast 7 %. Både KD, MR och KG når till den tredje nivån
på bedömningsskalan. Trots att AS har störst täckning av kapitlets sidor når endast upp till
nivå 2 på bedömningsskalan.
 Så styrs Sverige behandlar alla förutom en kategori; MR. Ett starkt fokus ligger på DP som
förekommer på 100 % av kapitlets sidor medans MR uteblir helt. Även AS täcks en
majoriteten av sidorna men endast på en ytlig nivå till skillnad från DP som täcks på djupet.
  I det sista kapitlet, sociala frågor, kan kategorierna DP, MR och AS urskiljas. Fokuset ligger
på kategorierna MR och AS som täcks av 94 % respektive 100 % av sidorna i kapitlet och
behandlar kategorierna på djupet.
  Sammanlagt täcker de analyserade sidorna i Kompass 50 samtliga kategorier på nivå tre i
bedömningsskalan. Ett tydligt fokus genom alla kapitlen är ligger på AS som förekommer,
enligt diagrammet nedan, på 85 % av alla analyserade sidor i Kompass 50.

23



Figur 3
Förekomsten av varje kategori genom samtliga analyserade kapitel i Kompass 50.

7.4 Analys av resultat

I samtliga läromedel syns ett mönster där sidor som täcker de olika kategorierna i varje kapitel
speglas i vilken bedömningsnivå de olika kategorierna nådde i respektive kapitel. Ett
undantag till detta mönster är täckning av MR och KG i kapitlet Demokrati i Kompass 50.
Både MR (20 %) och KG (33 %) förekommer på en relativt låg andel av kapitlets sidor men
når ändå nivå tre i bedömningsskalan (se figur 8 och 9). Varje läromedel visar på olika typer
av struktur för hur kategoriernas täckning, både gällande andel av sidorna och fördjupning av
kategorin.
 Utkik 4-6 visar på en bred spridning av AS genom alla kapitel som analyserats. MR däremot
har en låg spridning mellan kapitlen men behandlar ändå kategorin på djup nivå (se figur 4
och 5).
 Utkik 7-9 visar på ett mer uppdelad struktur där vissa kategorier behandlades mer ofta andra.
Varje kapitel har ett fokus. KG förekommer t.ex. endast i ett kapitel. Utkik 7-9 är även det
enda materialet där alla kategorier inte når till nivå tre på bedömningsskalan. MR når nivå ett
och AS nivå två på bedömningsskalan. Den låga kategoriseringen av MR speglas även i
andelen sidor som täcker kategorin (se figur 6 och 7).
 Kompass 50 har, precis som Utkik 4-6, en betydligt jämnare spridning av kategorier genom
de analyserade kapitlen. Högst fokus ser ut att ligga på AS som har en bred spridning mellan
kapitlen och täcks fördjupande. Relativt till de andra kategorierna täcktes KG betydligt
mindre genom alla kapitel som analyserats. KG förekom på 22 % av totalt andelen sidor
jämfört med AS som förekom på 85 % av sidorna (se figur 8 och 9). 

Figur 4
Förekomsten av varje kategori samt dess spridning mellan kapitel.
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Figur 5
Varje kategoris nivå enligt bedömningsskalan (se metod) samt dess spridning mellan kapitel.

Figur 6
Förekomsten av varje kategori samt dess spridning mellan kapitel.

Figur 7
Varje kategoris nivå enligt bedömningsskalan (se metod) samt dess spridning mellan kapitel.
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Figur 8
Förekomsten av varje kategori samt dess spridning mellan kapitel.

Figur 9

Varje kategoris nivå enligt bedömningsskalan (se metod) samt dess spridning mellan kapitel.
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8 Sammanfattning och diskussion

Studiens syfte lyder: “Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, läromedel för
mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet följer syftesbeskrivningar av samhällskunskapsämnet
i Lgr 22 och Gy 22.”
Som resultatet på studien visar så följer de analyserade läromedlen syftesbeskrivningarna av

samhällskunskapsämnet i Lgr 22 och Gy 22. Hur syftesbeskrivningarna följs varierar dock
mellan läromedlen.
En av de största variationerna i resultaten är hur mänskliga rättigheter (MR) och analys av

samhällsfrågor (AS) ges mer uppmärksamhet i Kompass 50 jämfört med Utkik 4-6 och Utkik
7-9. Denna variation av fokus leder även delvis till svaret på studiens frågeställning som
lyder: “Vilka skillnader och likheter finns mellan läromedel rörande förekomsten av
tolkningar av vissa delar ur syftesbeskrivningarna för samhällskunskapsämnet i Lgr22 och
Gy22??”. Bristen på innehåll om mänskliga rättigheter syns tydligast i Utkik 7-9.
 Eftersom denna studies urval är litet och begränsat till ett förlag går det inte att dra några
generella slutsatser av resultaten. Det studien visar är att lärare som använder Utkik 7-9
riskerar att lägga mindre tid och uppmärksamhet åt mänskliga rättigheter. Detta betyder inte
att lärare som använder sig av Utkik 7-9 lägger mindre tid och uppmärksamhet åt mänskliga
rättigheter. Lärare kan genom diskussion relaterat till ämnen i boken behandla ämnen som rör
mänskliga rättigheter, eller söka sig utanför boken till exempelvis nyhetssidor eller tidningar.
Skulle dock en lärare förlita sin undervisning till bara boken utan att utveckla diskussioner
som behandlar mänskliga rättigheter riskerar ämnet att försummas. Sett ur Deweys (1997)
perspektiv på moralisk tillväxt (growth) skulle bristen på sociala interaktioner med ämnen
som berör mänskliga rättigheter påverka den moraliska tillväxten åt en viss riktning. 
Eftersom Utkik 7-9 är en av de populäraste läromedlen används det med stor sannolikhet av

många lärare. Reichenberg (2015) visar att SO-lärare grundar sin undervisning till stor del på
ett läromedel. Detta skulle innebära att de lärare som baserar sin undervisning på Utkik 7-9
riskerar att ge mindre uppmärksamhet åt mänskliga rättigheter. Enligt Dewey (1997) sker
moralisk tillväxt (growth) genom sociala interaktioner. En grundläggande del av demokrati är
ämnet mänskliga rättigheter. En undervisning som brister i sociala interaktioner med ämnet
mänskliga rättigheter kan gå miste om vissa demokratiska värderingar. 
En tydlig skillnad i studien är den mellan mängden Analysera samhällsfrågor (AS) i

gymnasiet jämfört med 7-9. Med den låga nivå och relativt låga frekvens av AS som uppmätts
i studien kan det bli svårt för en uppväxande generation att tillgodogöra sig en utbildning som
möjliggör utnyttjande av politiska resurser. En högre nivå av AS kommer i gymnasiet, men
för de elever som inte går vidare till gymnasiet innebär det ett stort handikapp. Läsåret
2021/22 gick 15 % av eleverna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet (Olsson, 2022).
Samtliga analyserade läroböcker når den högsta nivån i kategorierna Kunskaper om

demokrati (KD) och Demokratiska processer (DP). KD och DP har också mycket höga
frekvenser i alla analyserade böcker. Bronäs (2000) gjorde en jämförande studie mellan
svenska och tyska läroböcker i samhällskunskap och kom fram till att de svenska
läroböckerna behandlar fakta och sociala strukturer i mycket högre grad än de uppmuntrar
diskussion politisk utvärdering (Bronäs 2000). Vårt resultat verkar stämma med det mönstret.
Bronäs drog slutsatsen att de svenska läroböckerna beskrev den unga medborgaren som
passiva, ansvarslösa och okunniga, utom när de röstar (Bronäs, 2000). De höga frekvenserna
av KD och DP i vårt resultat stämmer med ett sådant mönster. Det finns ett ensidigt fokus på
röstningsprocessen och de parlamentariska processerna. KD och DP är dock starkt begränsade
till de kapitel som handlar om just demokrati, styrelseskick och hur Sverige styrs i samtliga
analyserade böcker.
Den medborgerliga kompetens som formuleras i EU:s och OECD:s policies ska ge eleverna
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goda kunskaper om hur samhället fungerar och är organiserat, och därmed förbereda dem för
ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den medborgerliga bildning som formuleras i EU:s och
OECD:s policies fokuserar på kunskaper om medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter,
demokrati, jämlikhet samt om EU:s struktur och de olika beslutande organen som ingår i
unionen. EU beskriver samarbetet i termer av ”den europeiska dimensionen” och ”en
europeisk identitet”. Medborgaridealet som växer fram ur EU:s utbildningspolicydokument är
”den deltagande medborgaren.” Europeiska elever ska utveckla färdigheter och kunskaper
som i vuxenlivet gör dem förtrogna med det demokratiska styrelseskicket och även kan
engagera sig lokalt. Man poängterar också att det är viktigt att europeiska medborgare
utnyttjar sina demokratiska rättigheter röstar i både EU-parlamentsval och nationella val
(Wahlström 2014). Detta stämmer med både Bronäs slutsatser och vår undersökning.
Kategorin Kritisk granskning (KG) når nivå tre i samtliga analyserade böcker. I Utkik 4-6 är

den mest frekvent förekommande i kapitlen ”Källkritik och samhällsfrågor” och ”Media och
opinion”. I Utkik 7-9 är KG begränsat till ett enda kapitel, ”Medier”.  Arbetet med källkritik i
skolan har genererat en del forskning (Berg, 2021). Samuelsson & Wendell (2016)
konstaterade att många elever i sjätte klass är kapabla att tillämpa åtminstone några aspekter
av källkritik. En möjlig förklaring till det var att Lgr 11 ännu inte tillämpades fullt ut. Det är
dock svårt att hitta forskning på hur kritisk granskning tas upp i läroböcker. Här finns ett
uppslag till vidare forskning. 
En av EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande är digital kompetens (Wahlström

2014). Denna kompetens handlar om säker användning och ett kritiskt förhållningssätt av
digital informations- och kommunikationsteknik. Om fokuset på KG inom media är en
anpassning till denna nyckelkompetens har inte gått att hitta forskning på. Här finns ännu ett
uppslag till vidare forskning.
I alla de analyserade böckerna finns tendenser att begränsa ämneskategorier till vissa kapitel.

Läroboken för grundskolan år 7-9 sticker ut genom tre av ämneskategorierna, Kunskaper om
demokrati (KD), Demokratisk processer (DP), Kritisk granskning (KG) behandlas på djup
nivå i varsitt kapitel, men i mycket liten utsträckning och låg nivå i övriga. I läroboken för
grundskolans år 4-6 saknas Mänskliga rättigheter (MR) helt och hållet i fyra av de sex
analyserade kapitlen.
Den denationaliserade-instrumentella konceptionens fokus på mätbar kunskap är en effekt

av resultatstyrd undervisning. Det innebär att undervisningen ständigt kontrolleras mot
nationella mål, vilket får konsekvensen att undervisningens syfte och innehåll kontinuerligt
måste anpassas efter dessa mål. (Wahlström 2014) Kanske innebär kraven att man fokuserar
på de delar av ämnet som går att mäta, snarare än på medborgarfostran. Det skulle kunna
förklara varför så många ämneskategorier endast förekommer i avgränsade sammanhang.
Enligt Wahlström (2011) ställer både den nationella och internationella retoriken krav på

effektiv undervisning. Internationellt talas det om lärande och kompetens, medan innehållet i
undervisningen får betydligt mindre utrymme. Visserligen innehåller Lgr 11”centralt
innehåll”, men det rör sig snarast om en faktor som togs bort i Lpo 94 och sedan återinfördes
(Wahlström 2011). Centralt innehåll finns även i Lgr 22.
I Lgr 11 som är en resultatbaserad läroplan, är resultat, mål och innehåll kopplade till

varandra. Det finns ett centralt innehåll och ”kunskapskrav” som ska uppfyllas. Här kommer
kunskapsuppdraget fram och det centrala innehållet anger vilka kunskaper eleverna ska ha
(Wahlström 2014). Lgr 22 innehåller praktisk taget samma formuleringar.
Läroböckernas struktur, med innehållskategorier avgränsade till vissa sammanhang, verkar

upplagd för att portionera ut kunskapen på ett sätt där den är enkel att mäta. Det kan vara
frestande för en lärare i en arbetssituation med hög arbetsbelastning och tidspress att göra på
det viset.
Arensmeiers (2015) slutsats att högstadieelevers begränsade förståelse av sociala och
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demokratiska koncept berodde på problem med läsförståelse väcker frågor om hur en lärobok
i samhällskunskap ska se ut för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den. Här finns
ett uppslag för vidare forskning.
  En central fråga i en kompetensbaserad läroplan är att eleverna utvecklar generiska
kompetenser, förmågor som går att tillämpa i många olika sammanhang. Dessa förmågor
inkluderar kritisk granskning av information och dess källor, förmåga att samarbeta, förmåga
att kommunicera osv. (Wahlström 2014).
Kanske är det så att en relativt enkel struktur i läroböcker, med ämneskategorierna till stor

del begränsade till och fördjupade i vissa kapitel, är en förutsättning för att kunna bedriva
undervisning i en instabil, pluralistisk och kosmopolitisk värld. Att kunna gå igenom centrala
och grundläggande begrepp snabbt och effektivt, för att sedan utvärdera och mäta kunskapen
inom en kort tidsrymd, kan öppna för långtgående anpassningar av den egna undervisningen
utöver bokinnehållet. En lärobok i samhällskunskap åldras snabbt, och det är inte säkert att det
alltid är så klokt att förlita sig enbart på den. Tidningsartiklar, dokumentärer, nyhetsinslag,
debattprogram, myndighetsrapporter och olika digitala läromedel är sannolikt alltid mer
aktuella. Arbetet med att analysera dessa medier med hjälp av det som tagits upp i
läroböckerna kan vara en väg att gå för att hjälpa eleverna att utveckla generiska kompetenser
för att kunna delta i samhällsliv och arbetsmarknad. 
Kress (2008) tar upp lärande som någon som kan ske på en icke-specifik plats eller kontext. I

den kontext eller på den plats lärandet sker kan det vara fördelaktigt med frånvaro av en
ämnesplan eller pedagogisk bedömningspraktik. Lärarens roll blir att “föreslå” vad som ska
läras efter ämnesplanen. Elevernas uppgift blir att ta det vidare till specifika situationer,
förslagsvis i form av uppgifter givna av läraren. Skolan får erbjuda medel för att ta itu med
lärandet (Kress, 2008). Ett sådant medel kan vara en enkelt strukturerad lärobok med låg grad
av komplexitet, vilken kan fungera som uppslagsbok och referensverk snarare än facit.
Hansen (2008) för ett liknande resonemang om lärarens roll som den som “föreslår”

undervisningens innehåll. Ett samhällsvetenskapligt fenomen går från att vara ett objekt till att
vara ett studieobjekt när eleven börjar ställa frågor som “hur uppkom den här idén till att börja
med? Vad ledde dit? Vad hade de som gjorde det för utbildning? Hur kommunicerade de, hur
beskrev de fenomenet med egna ord?” På så sätt tar eleven på sig rollen som svarande på
något som skolan lagt fram. Läraren fungerar då som guide på elevens väg från
kunskapskonsument till delaktig och ansvarstagande (Hansen 2008). En enkelt strukturerad
lärobok med låg grad av komplexitet, där varje kunskapskategori behandlas i ett begränsat
sammanhang kan fungera som hjälpmedel i en sådan process.
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9 Slutsatser

Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, läroböcker för grundskolans år 4-6,
grundskolans år 7-9 och gymnasiet följer syftesbeskrivningar av samhällskunskapsämnet i Lgr
22 och Gy 22. Utifrån detta syfte formulerades studiens frågeställning: Vilka skillnader och
likheter finns mellan läromedel rörande förekomsten av tolkningar av vissa delar ur
syftesbeskrivningarna för samhällskunskapsämnet i Lgr22 och Gy22? En kvantitativ
innehållsanalys med kvalitativa inslag gav resultatet. Resultatet visade att det fanns skillnader
i hur mycket plats som ägnades åt olika innehållskategorier i läroböckerna, samt att det fanns
skillnader i på vilken nivå varje innehållskategori behandlades. Den största skillnaden var att
innehållskategorierna, Mänskliga rättigheter (MR) och Analys av samhällsfrågor (AS), gavs
mer uppmärksamhet i läroboken för gymnasiet jämfört med läroböckerna för år 4-6 och år
7-9. Läroboken för grundskolans år 7-9 sticker dessutom ut genom en lägre spridning av
ämneskategorierna över bokens kapitel. Istället behandlas tre av ämneskategorierna,
Kunskaper om demokrati (KD), Demokratisk processer (DP), Kritisk granskning (KG) på
djup nivå i varsitt kapitel. Skillnaderna beskrivna ovan utgör sammanlagt svaret på studiens
frågeställning.  
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Bilaga  

Exempel KD

Exempel på KD1: Sidan består till störst del utav en text som enkelt tar vad ett samhälle är
och vad kommande sidor ska handla om. Under texten finns en frågeruta med 4 frågor om
makt och politiska frågor (Utkik 7-9, 2020, s.176). Informationen på sidan är begränsad och
har en sparsam förekomst av komplexitet och problematiserande. Därför tilldelas sidan nivå 1;
grundläggande täckning. (Se bild nedan).

Exempel KD2: Sidan består utav två texter och två frågetyper, en diskussionsfråga och tre
vanliga frågor. Den första texten behandlar ungas engagemang i politiken och den andra
texten handlar om aktivism. Diskussionsfrågan handlar om huruvida åldersgränsen för att
rösta borde var 16 eller inte och hur det skulle påverka ungas engagemang i politiken (Utkik
7-9, 2020, s.183). Sidan ger en informativ översikt av innehållet och har vissa exempel på
komplexitet och problematiserande. Därför bedöms sidan vara på nivå 2; moderat
täckning. (Se bild nedan).
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Exempel KD3: Sidan består utav två texter med tillhörande uppgifter. Den första texten är en
lista på olika politiska påståenden och politiska sakfrågor. I tillhörande uppgift ska de
politiska påståenden som finns i listan paras ihop med en lämplig ideologi, såsom socialism
eller liberalism. Sedan följer en diskussionsfråga om vad de olika partiledarna tycker i olika
sakfrågor.  Den andra texten behandlar fenomenet populism. Till texten hör 4 frågor som
handlar om utopi, populism och ideologi (Utkik 7-9, 2020, s.185). Sidan bedöms var relativt
rik på information samt ha återkommande exempel på komplexitet och problematiserande.

34



Därför faller sidan under nivå 3; djupgående täckning. (Se bild nedan).

Exempel DP
Exempel på DP1: Sidan består utav en text som täcker största ytan av sidan. Texten ger en
övergripande bild av regeringens funktioner. Längst ned i vänstra hörnet av sidan finns en
frågeruta med två frågor; “nämn några lagar som riksdagen har bestämt, “stiftat” och “vad
innebär det att riksdagen bestämmer över statens finanser? (Utkik 4-6, 2022, s.86). Sidan har
bedömts att ha begränsad täckning av information samt sparsam förekomst av komplexitet
och problematiserande. Därför ges den nivå 1; grundläggande täckning. (Se bild nedan).
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Exempel på DP2: Sidan består utav en text som beskriver hur Sveriges regioner fungerar samt
en diskussionsfråga och två vanliga frågor. Diskussionsfrågan lyder; “Vilken kommun, region
och landskap bor du i?”. De vanliga frågorna lyder; “Ge exempel på sådant som
regionfullmäktige beslutar om” och “Ge något exempel på vad länsstyrelsen gör”(Utkik 4-6,
2022, s.92). Bedömningen av sidan är att den har informativ översikt med vissa exempel på
komplexitet och problematiserande. Därför tilldela sidan nivå 2; moderat täckning. (Se bild
nedan).
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Exempel på DP3: Sidan består utav en aktivitet som går ut på att läsa två texter Titeln på
aktiviteten är “ Kommunens uppgifter”. En text handlar om Heba och den andra om Gunnar,
båda får hjälp av kommunala tjänster. När texterna är lästa ska eleven sätta kryss i en tabell av
olika samhällstjänster för vilka tjänster som tillhör Heba och vilka som tillhör Gunnar. Till sist
finns två fördjupande och reflekterande frågor. Aktiviteten har bedömts besitta relativt rik
information med återkommande exempel på komplexitet och problematiserande. Därför
tilldelas aktiviteten nivå 3; djupgående täckning (Utkik 4-6, 2022, s.91). (Se bild nedan).
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Exempel MR
Exempel på MR1: Sidan består utav en överblick på de delkapitel som finns i kapitlet. På
sidan finns ett stycket om mänskliga rättigheter. Stycket presenterar kort mänskliga
rättigheter och kommande delkapitel ska handla om (Kompass 50, 2018, s. 23). Sidan har
begränsad information om mänskliga rättigheter och inget exempel på komplexitet. Därför
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klassas den under nivå 1; grundläggande täckning. (Se bild nedan).

Exempel MR2: Sidan består utav en relativt lång text som förklarar om exemplifierar vad
mänskliga rättigheter är samt en tillhörande uppgift. Uppgiften utgörs av frågor som
behandlar övervakning och rättssäkerhet (Kompass, 2018, s. 41). Eftersom sidan ger en
informativ översikt av några aspekter av mänskliga rättigheter och innehöll vissa exempel
komplexitet och problematiserande bedöms sidan till nivå 2; moderat täckning. (Se bild
nedan).
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Exempel MR3: Texten på sidan handlar om mänskliga rättigheter kopplat till demokrati
kollektiva rättigheter. Sidan innefattar även en uppgift och en diskussionsfråga. Uppgiften går
ut på att läsa och jämföra inledningen av regeringsformen och de mänskliga rättigheterna.
Diskussionsfrågan behandlar kopplingen mellan demokratiska värderingar och mänskliga
rättigheter (Kompass 50, 2018, s. 45). Sidan är relativt rik på information och har
återkommande exempel på komplexitet och problematiserande. Därför bedöms sidan vara på
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nivå 3; djupgående täckning. (Se bild nedan).

Exempel AS
Exempel på AS1: Sidan består utav korta beskrivningar av olika samhällsfrågor såsom, kön,
genus och sexualitet (Kompass 50, 2018, s. 175). Informationen är begränsad och visar inga
exempel på komplexitet eller problematiserande. Därför bedöms innehållet på sidan vara på
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nivå 1; grundläggande täckning. (Se bild nedan).

Exempel på AS2:Texten i detta exempel sträcker sig över två sidor och ger en övergripande
beskrivning av kön och genus. Tillhörande texten finns en uppgift som handlar om huruvida
olika mänskliga attribut, såsom att ta hand om barn, är manligt eller kvinnligt (Kompass 50,
2018, ss. 186-187). Informationen på sidorna är ger en översikt på ämnet och har vissa
exempel på komplexitet och problematiserande. Därför bedöms sidorna vara på nivå 2;
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moderat täckning. (Se bild nedan).

Exempel på AS3:Sidan består utav en diskussionsuppgift om kvotering till anställningar,
utbildningar och maktpositioner baserat på kön. Största delen av texten på sidan visar exempel
på kvotering och avslutas med tre frågor om kvotering och jämställdhet (Kompass 50, 2018, s.
191). Texten på sidan är relativt rik på information och har återkommande exempel på

43



komplexitet och problematiserande. Därför klassas sidan under nivå 3; djupgående täckning.

(Se bild nedan).

Exempel KG
Exempel på KG1:Texten på sidan ger en kort överblick av vad opinionsbildning är sam
medias ansvar att granska politiker, företag och andra makthavare. Tillhörande texten finns en
diskussionsfråga som behandlar hur läsaren får sina nyheter (Utkik- 4-6, 2022, s. 98).
Informationen på sidan ger begränsad information och sparsamt med exempel på komplexitet
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och problematisering. Därför bedöms sidan till nivå 1; grundläggande täckning. (Se bild
nedan).

Exempel på KG2: Innehållet på sidan består utav en text om källkritik, pratbubblor med
påståenden som kan vara sanna eller falska (“jag tror det var fint, solen sken hela dagen”) och
två frågor i en frågeruta (Utkik 4-6, 2022, s.7). Texten om källkritik ger överblick på ämnet,
pratbubblorna exemplifierar ämnet och frågorna problematiserar ämnet. Därför bedöms denna
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sida under nivå 2; moderat täckning. (Se bild nedan).

Exempel på KG3: Innehållet på sidan är utformat som en uppgift där läsaren först ska läsa
fiktiv bloggtext och sedan analysera den utifrån ett källkritiskt perspektiv (Utkik 4-6, 2022,
s.9). Texten ger ett exempel på ett blogginlägg som ger läsaren relativt mycket insikt i hur ett
blogginlägg kan se ut. Vidare ger texten exempel på komplexitet och problematiserande i och
med de kritiska frågor som ställs om blogginlägget. Därför klassas denna sida under nivå 3;
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djupgående täckning. (Se bild nedan). 
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