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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur tre läroböcker för gymnasiet skriver om demokrati och 

medborgarskap. Vidare ämnar studien undersöka om medborgarskap ses som en process eller som 

ett mål samt om böckerna ger eleverna hjälp att bli aktiva medborgare. 

Böckerna undersöks utifrån en innehållslig idéanalys som även tar in utbildningsfilosofier 

och definitioner om medborgarskapsutbildning. 

Studien visar att böckerna i stort handlar om kunskapsförmedling, i uppgifterna finns sällan 

diskuterande eller problematiserande frågor. Det handlar om att repetera det som återfinns i boken.

Slutsatsen är att böckerna i stort behandlar medborgarskap som ett mål, det är något som 

kommer senare. Eleverna får lära sig vilka skyldigheter och rättigheter de har efter att de är 

myndiga och vad som förväntas av dem. Eleverna får grundläggande information och hjälp till att  

bli goda medborgare men det saknas verktyg för att eleverna ska kunna bli aktiva medborgare. 

Nyckelord: Läromedelsanalys, demokrati, medborgarskap, fostran, gymnasiet.
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1. Inledning
Utan demokrater stannar demokratin. Folkstyrelsen fordrar att medborgarna har den anda och de resurser som 
krävs för att få systemet att fungera, att det finns människor som både vill och kan axla det ansvar som krävs för 
att demokratin ska överleva. Den insikten ligger till grund för den under senare år allt starkare fokusering på 
medborgarsammanslutningar som viktiga bidragare till fungerande demokratin (SOU, 2000, s. 196).  

Så står det i utredningen ”En uthållig demokrati” (SOU 2000: 1). För att demokrati som 

styrelseskick skall fungera i samhället krävs det medborgare som är aktiva och som engagerar sig i 

dels det politiska livet men även engagerar sig i organisationer och olika rörelser. Här kan skolan 

spela en viktig roll och ett av huvuduppdragen är att fostra demokratiska medborgare. 

Den svenska skolan har som uppgift att eleverna skall lära sig demokratins grunder och 

framväxt men även att eleverna skall lära sig demokratiska arbetssätt. Eleverna skall alltså dels lära  

sig hur demokrati vuxit fram från antikens Grekland till hur det ser ut idag och dels lära sig att  

själva kunna arbeta demokratiskt. Skolans verksamhet vilar, enligt Läroplanerna och Skollagen, på 

en demokratisk grund och har i uppdrag att uppfostra eleverna till att bli aktiva 

samhällsmedborgare. Detta arbete genomsyrar hela skolan men ett ämne som speciellt behandlar 

demokrati är Samhällskunskap och inom Samhällskunskap sker den största delen av undervisningen 

kring demokrati. En viktig komponent i undervisningen är den av förlag utgivna läroboken. 

Läroboken har fortfarande en stark ställning i skolan och används ofta på lektionerna. Ibland 

används läroboken som komplement till tidningar eller andra källor och ibland används den som 

primärkälla till kunskap. För vissa elever är läroboken den enda bok de kommer i kontakt med och 

läser. Läroboken spelar således stor roll för vad eleverna lär sig och vilken bild av demokrati som 

presenteras för eleverna. 

Eftersom läroboken fortfarande har en starkt ställning ämnar denna studie undersöka hur tre 

läroböcker hjälper till att fostra framtida demokrater i skolan och hur bilden av medborgaren 

framställs i dessa tre läroböcker. Är det en medborgare som vill och kan delta i 

medborgarsammanslutningar?

2. Bakgrund
Styrdokumenten för den svenska skolan slår fast att verksamheten som bedrivs skall vila på en 

demokratisk grund. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (LPF 94) beskrivs skolans 

grundläggande värden och första meningen lyder: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins 

grund” (LPF 94, s. 3). Texten fortsätter med att beskriva skolans uppgift att till eleverna förmedla 

grundläggande värden som det svenska samhällslivet vilar på. Eleverna skall lära sig om individers 
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fri- och rättigheter, människan okränkbarhet, att alla människor är lika värda, vikten av jämställdhet  

mellan kvinnor och män och solidaritet för svaga och utsatta personer i samhället (LPF 94, s. 3). 

Skollagen slår också fast att verksamheten i skolan skall ”utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar” (Skollagen, 2§). I LPF 94 fastslås även att ”Det är inte 

tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.  

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

deltaga i samhällslivet” (LPF 94, s. 4). Skolan har ansvar för att inte bara lära eleverna om 

demokratiska värderingar utan även att få eleverna att i framtiden kunna bli aktiva deltagare av 

samhällslivet. I målen för kursen Samhällskunskap A på gymnasiet betonas att eleverna skall ”ha 

kunskap om demokratins framväxt och funktion samt tillämpa ett demokratiskt arbetssätt” (SH1201 

– Samhällskunskap A). Demokratiarbetet i skolan handlar inte bara om att lära sig om hur 

demokrati vuxit fram och hur det implementeras utan eleverna skall även själva lära sig att arbeta i  

demokratiska former. 

Läroboken har en stark ställning i skolan och i en rapport gjord av Skolverket (2006) 

återfinns intervjuer med lärare inom Samhällskunskap som berättar att läroboken spelar en viktig 

roll i undervisningen. Rapporten refererar till en studie gjord av Vernersson som visar att näst efter 

massmedia upplevde lärarna att läroboken var det viktigaste läromedlet inom 

samhällskunskapsämnet (Skolverket, 2006, s. 113). Studien visar även att samhällskunskapslärare 

som ”instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker är det viktigaste läromedlet använder  

sig av läroböcker varje eller nästan varje lektion jämfört med andra lärare i samhällskunskap” 

(2006, s. 133).

3. Syfte och frågeställningar

3.1 Syfte

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre läroböcker för kursen 

Samhällskunskap A på gymnasiet skriver om demokrati och medborgarskap. Böckerna undersöks 

genom en innehållslig idéanalys hämtad från Textens mening och makt för att få fram bilden av 

demokrati och medborgarskap som framkommer i läroböckerna.

 Ett första delsyfte är att undersöka om medborgarskap ses som en process, något pågående 

som eleverna gör nu, eller om det ses som ett mål att nå.

Ett andra delsyfte med examensarbetet är att se om läroböckerna hjälper eleverna i att kunna 

bli goda och aktiva medborgare i form av uppgifter eller i texten. En god medborgare följer de lagar 
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och regler som finns och en aktiv medborgare gör detta men är även involverad i det politiska livet 

och är engagerad. Böckerna kan exempelvis hjälpa till genom att eleverna uppmuntras att deltaga i  

debatter eller engagera sig i olika politiska frågor. Mitt övergripande syfte och mina två delsyften 

kommer att undersökas med hjälp av medborgarskapsteorier och utbildningsfilosofier som återfinns 

längre fram i uppsatsen.

3.2 Frågeställningar

För att besvara uppsatsens syften kommer följande frågeställningar att användas

1. Ses medborgarskap som en pågående process eller som ett mål?

2. I vilken mån innehåller böckerna text och uppgifter som kan hjälpa eleverna att bli aktiva 

medborgare?

3. Syftar uppgifterna till faktakunskaper eller utgår de från eleverna som aktiva deltagare?

3.3 Disposition

Först följer hur forskningsläget ser ut och sedan redovisas teorier och centrala begrepp; demokrati, 

medborgarskapsutbildning och utbildningsfilosofier. Efter detta följer val av metod och 

resultatredovisning och analys. Sist kommer den avslutande diskussionen. 

4. Forskningsläge
I boken Unga demokrater (2003) har Joakim Ekman & Sladjana Todosijević sammanställt olika 

synsätt på demokratifostran i skolan och hur detta har förändrats över tid. De har undersökt 

rapporter från främst Skolverket men även internationella jämförelser (Ekman & Todosijević, 2003, 

s. 15). När svenska folkskolan växte fram under 1800-talet utgick undervisningen från att handla 

om nationsbyggande och fostra svenska medborgare snarare än demokrater. 1969 skedde en 

förändring i och med införandet av LGR 69 då denna läroplan mer tydligt hävdade 

demokratifrågors viktiga roll i undervisningen (2003, s. 19-22). Undervisningen skulle vara objektiv 

och allsidig samtidigt som det konstateras att ”någon absolut objektivitet vid behandling av 

värderingsfrågor är inte möjligt att uppnå” (Gustavsson 2000, s. 56-59, s. 70.71, citerad i Ekman & 

Todosijević, 2003. s. 22). Enligt författarna var det inte förrän vid införandet av LGR 80 som det 

tydligt klargjordes att skolan inte kan vara neutral eller passiv i frågor som rör demokratiska 

värderingar. Ytterligare förtydliganden tillkom vid införandet av LPO 94 där det står att skolans 
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verksamhet skall genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar (2003, s. 22-23).

Författarna går vidare med att redovisa hur värdegrunden har vuxit fram i den svenska 

skolan och vad som innefattas i denna. De visar att de ideal som återfinns ligger nära John Deweys 

ideal om att kombinera ekonomiska, demokratiska och individuella värden (2003, s. 29-30). De 

refererar till Värdegrundsprojektet och skriver att ”någon djupare diskussion om 

demokratibegreppet eller om reproducerandet av demokratiska värderingar finnar man inte i […] 

Värdegrundsboken” (2003, s. 31). De menar att det inte framkommer vad som menas med att 

skolan skall genomsyras av värdegrunden (2003, s. 31). 

Ekman & Todosijević fortsätter med att granska rapporter från Skolverket och i dessa 

framkommer det, enligt dem, vad Skolverket menar med demokrati uppdraget i skolan.

Det demokratiska uppdraget handlar alltså om att i skolan skapa förutsättningar för sådana samtal där ”individen 
själv gör etiska ställningstaganden genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera”, samtidigt som 
samtalet uppfattas som ”ett viktigt instrument för att utveckla förståelse för sina egna och andras åsikter” (Med 
demokrati som uppdrag 2000, 8) Syftet är ytterst att finna en gemensam värdegrund (2003, s. 33). 

Det som är centralt är alltså att hitta den gemensamma värdegrund som enligt Ekman & Todosijević

inte tydligt synliggörs. De menar att även om det är lätt att kritisera Skolverket så kanske det är på 

plats att vara något försiktig då det handlar om ”ett av demokratins mest avgörande problem – hur 

ska man skapa kritiskt tänkande individer/medborgare, och samtidigt få dessa människor att 

acceptera vissa givna värden?” (2003, s. 33). De skriver att visa värderingar kanske måste komma 

uppifrån och ner eftersom de är så centrala för demokratin, och för skolans värdegrund. 

Ekman & Todosijević riktar kritik mot Skolverkets brist på lösningar på problemen i skolan 

och menar att det istället talas om olika ideal som skolan skall ha. De menar även att det finns ”en  

relativ blindhet för andra ungdomskontexter än just skolan” (2003, s. 36). Demokrati återfinns även 

i elevernas verklighet utanför skolan, något som Skolverket enligt Ekman & Todosijevć inte 

uppmärksammar. 

Här kan läroböcker komma in i bilden, genom att belysa att demokrati inte bara är något 

som återfinns inom skolan utan är något som eleverna stöter på och kommer att stöta på senare i 

livet. Läroböckerna kan hjälpa till med att visa för eleverna att det inte bara är skolan som arbetar  

med en demokratisk värdegrund utan att det återfinns inom en rad andra kontexter i samhället; i  

idrottslaget, hemma eller i andra sociala grupper såsom en musikgrupp. 

I Agneta Bronäs (2000) avhandling jämförs demokrati i svenska och tyska läroböcker i 

samhällskunskap från 1950 till 1999. Syftet med studien var att se om demokratibegreppet 

förändrats över tid och Bronäs hade även för avsikt att studera om läroböckerna gav eleverna stöd 

för att förstå och tillägna sig demokratins innehåll och en gemensam värdegrund. 

Den demokratibild som träder fram i både de svenska och de tyska läroböckerna är, enligt 
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Bronäs, vag och motsägelsefull. Hon skriver att ”trots att böckerna oftast slår fast vad demokrati är, 

så är det ingen entydig bild som framträder” (2000, s. 211). De svenska böckerna räknar upp att 

demokrati är en beslutsmetod och de betonar harmoni och samförstånd som ger en viss entydighet. I 

det tyska böckerna återkommer begreppet ”frihetlig”. Den personliga friheten framhävs där lagarna 

skyddar individerna. Detta står i kontrast till den svenska beskrivningen där demokrati framhävs 

genom det säregna och ekonomins betydelse för jämlikhet och social rättvisa (2000, s. 211).

Bronäs skriver även att bilden av demokrati som kommer fram i läroböckerna skiljer sig åt 

från den som återfinns i officiella dokument och den skiljer sig även från medias bild av den 

rådande demokratimodellen (2000, s. 211).

Slutsatsen Bronäs drar är att den demokratibild som framträder i de svenska läroböckerna 

har ett ”paternalistiskt drag som för med sig att medborgarna och framförallt eleverna betraktas som 

okunniga, ansvarslösa och oengagerade” (2000, s. 249). Enligt Bronäs betonas kritiskt tänkande 

men läroböckerna för fram vad som är rätt sätt att tänka på. Detta kan, hävdar hon, bero på att det är 

den svenska modellen med social jämlikhet och rättvisa i grunden som skapar bilden av passiva 

medborgare. I de tyska läroböckerna är synen på medborgare mer positiv, de framställs som mer 

aktiva, kunniga och ansvarsfulla (2000, s. 249).

Ian Davies & John Issitt (2005) har genomfört en jämförande studie av läroböcker och 

medborgarskap i Australien, England och Kanada. I Australien fanns initiativ att införa 

medborgarskapsutbildning (citizenship education) 2004, i England infördes 

medborgarskapsutbildning 2002 och i Kanada 1998 (2005, s. 390). 

I diskussionen skriver författarna att det i samtliga länders läroböcker undviks radikala 

uppfattningar om medborgarskap och nästan alla böcker förespråkar kunskap om och förståelse för 

demokrati. Vidare skriver de att det i de flesta läroböckerna fokuseras mer på nationella frågor än 

globala. Mångfald får relativt lite utrymme och fokus sätts på reflektion kring personfrågor istället  

för aktivt engagemang i politiska frågor (2005, s. 399). 

David Kerr (1999) har gjort en internationell jämförelse mellan 16 länder om 

medborgarskapsutbildning. Kerr skriver att runt millennieskiftet var medborgarskapsutbildning en 

aktuell fråga i många länder (1999, s. 2). Det är viktigt att ha förståelse för hur traditioner verkar 

och hur synen på medborgare skiljer sig mellan olika länder och även har förändrats över tid. Kerr 

skriver att det är stora skillnader mellan exempelvis asiatiska länder och länder i Europa. Över tid 

har definitionen av medborgarskap förändrats, från att först kategoriseras som lagliga, politiska och 

social rättigheter till att även inkludera deltagande. Vidare måste man ha en förståelse om 

geografiska, sociopolitiska, ekonomiska skillnader mellan olika länder samt globala trender till följd  

av hur samhällen förändrats över tid (1999, s. 2-3). Slutsatserna i Kerrs studie är att det är viktigt att 

8



noggrant undersöka alternativa förhållningssätt till frågor som rör olika länders värden och 

utbildningsmål och strukturer. Kerr fann också att kontext och kultur är viktigt att förstå i  

medborgarskapsutbildning och att flera länder öppnar för en bredare definition av medborgarskap 

och inte bara en kunskapsbaserad (1999, s. 27-28). 

Kerr visar alltså att det skiljer sig åt mellan olika länder, i Sverige ser inte 

medborgarskapsutbildningen likadan ut som i exempelvis England då dessa länder är olika och 

samhällena ser olika ut. 

Anders Broman (2009) har lagt fram en avhandling, Att göra en demokrat?, där han 

undersöker den demokratiska socialisationsprocessen och undersöker vilken effekt undervisningen 

om politik och demokrati har för gymnasieelevers förståelse och kunskap för demokrati har. 

Bromans hypotes är att skolan fungerar som en demokratisk socialisationsagent. Han undersöker 

elever precis innan de läser kursen Samhällskunskap A och då eleverna är i slutet av kursen 

(Broman, 2009, s. 15-16). 

De resultat som Broman kommer fram till är att demokrati- och politikundervisningen visar 

sig ha en begränsad påverkan på elevernas demokratiska orientationer. (2009, s. 210). 

Undersökningen visar dock att trots att det är en nästan obefintlig förändring sammanlagt hos 

eleverna, är det ändå en hög andel av eleverna som förändrar sina orientationer under kursens gång. 

Men som grupp sker ingen stor förändring. Vissa elever förändrar sina orientationer och hos vissa är 

de oförändrare. Vidare skriver Broman att det är andra faktorer än elevernas ovilja eller oförmåga 

att förändras som är orsaken till att skoleffekten är svag, orsaken finns inom andra faktorer (2009, s. 

210-213). Broman skriver att ”bakomliggande och interagerande faktorer förväntas vara 

betydelsefulla och även om de inte är enskilt starka så är tendensen att de sammantaget minskar den 

tänkta skoleffekten” (2009, s. 214). Broman diskuterar skolans roll som demokratisk 

socialisationsagent och skriver att man inte kan förvänta sig att en kurs på gymnasiet kan kunna 

påverka elevernas demokratiska förhållningssätt och att ibland påverkar en lärare många elever med 

sin undervisning och ibland kan det vara endast en elev som påverkas (2009, s. 222). 

Detta beror på hur undervisningen sker och i och med att läroboken har en stark ställning, 

som nämns i bakgrunden, är det relevant att undersöka den. Läroboken är ett viktigt didaktiskt 

redskap i planeringen och utformandet av undervisningen.  

Westheimer, J. & Kahne, J. (2004) har studerat politiken för utbildning för demokrati och de 

har gjort en tvåårig studie av tio program i USA som syftade till att främja demokratiska syften i  

utbildningen (2004, s. 237).

I sin artikel What Kind of Citizen? The Politics of Education for Democracy tar de upp tre 

olika typer av medborgare: ”the personally responsible citizen, the participatory citizen and the  
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justice oriented citizen” (2004, s. 239). De redovisar data från två av de tio programmen som har 

studerats. Det har gjorts både observationer och intervjuer. Den första studien gjordes om 

participatory citizen. Eleverna arbetade i små grupper och målet var att få eleverna aktiva i det  

lokala kommunlivet. De fick själva göra undersökningar och göra upp olika planer och testa på att 

vara aktiva och deltagande i bestämmande om politiken. Flera elever var positiva till  

undervisningen och menade att de på detta sätt blev tagna som medborgare och inte bara ungdomar, 

flera lyssnade på dem och de kände att de hade möjlighet att vara med och påverka (2004, s. 248-

250).

Den andra studien undersökte justice-oriented citizen. Målet här var att lära studenterna hur 

man kan hantera strukturella frågor som rör orättvisor och ojämlikhet och hur detta kan leda till  

förändringar (2004, s. 254). Eleverna studerade barnarbete, hur utbildningsprogram på en 

ungdomsvårdsskola hade förändrats och hur ett SAT-test var partiskt eller inte (2004, s. 255). 

Eleverna var även här nöjda över att få vara aktiva och att omsätta vad de lärt sig i praktiken och 

eleverna lärde sig att arbeta kollektivt och inte bara individuellt och att detta var bättre för att vara  

med och påverka (2004, s. 259).

Westheimer & Kahne skriver att vid en jämförelse hade eleverna från första studien fått bra 

kunskaper om hur de kan vara med och påverka. Eleverna kunde redovisa hur de hade varit med 

och påverkat och även visa på hur politik fungerar genom programmet (2004, s. 260). Eleverna från 

det andra programmet hade lärt sig mer om orsaker till problem, och de kunde ge bättre exempel på 

strukturella förklaringar till händelser. De var även mer intresserade av att diskutera politik och söka 

förklaringar till samhällsfrågor än elever från första studien (2004, s. 262). Författarna skriver att 

programs that successfully educate for democracy can promote very different outcomes. Some programs may 
foster the ability or the commitment to participate, while others may prompt critical analysis that focuses on 
macro structural issues, the role of interest groups, power dynamics, and/or social justice (2004, s. 262).

Beroende på ingången kan man alltså få olika resultat och eleverna kommer att lära sig om 

demokrati på olika sätt. 

5. Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner

5.1 Demokrati 

Det finns en rad olika definitioner av demokrati och vad som ska inkluderas i begreppet. Den här 

studien utgår från Robert Dahls definition av demokrati. 

Robert Dahl har definierat demokrati genom att sätta upp fem kriterier som måste mötas för 
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att en regering eller en beslutsorganisation skall kunna kallas demokratisk. Dessa fem kriterier är

1 Effektivt deltagande
2 Lika rösträtt
3 Upplyst förståelse
4 Kontroll över dagordningen
5 Inkluderandet av vuxna (Dahl, 1998, s. 38, min översättning)

Med effektivt deltagande menar Dahl att alla medborgare måste ha samma och lika möjligheter att  

göra sin röst hörd för övriga medborgare. Fram till att beslut tas i en fråga måste man ha lika 

möjligheter att uttrycka sina önskemål. ”Medborgarna måste således ha tillräckliga och lika 

möjligheter att ta upp frågor på dagordningen och att ge uttryck för skälen att man bör föredra ett  

resultat före ett annat” (1992, s. 38). Ett exempel som Dahl ger är att det är bättre om dagordningen 

fastställs av ett råd på 500 personer som blivit utvalda genom lottning än att dagordningen bestäms 

av en person. På detta sätt får man en större representativitet hos folket och det blir ett mer effektivt  

deltagande än om en person eller ett fåtal beställer dagordningen (1992, s. 39). Röstningen måste 

även den vara jämlik, alla medborgare skall ha jämlika rättigheter att rösta och ingen röst får vara  

värd mer än någon annan. Vidare måste alla medborgare kunna ta del av information och kunna 

sätta sig in i de frågor som behandlas. Kontroll över dagordningen är att medborgarna skall ha 

möjlighet att besluta hur och vilka frågor som skall hamna på agendan. Det sista kriteriet handlar 

om att alla vuxna människor skall ha rättigheter att rösta (1998, s. 37-38). Dahl argumenterar att 

dessa kriterier är nödvändiga ifall medborgarna, hur liten förening det än må vara, skall vara 

politiskt jämlika. Ifall det bryts mot något av kriterierna, exempelvis genom att vissa personers 

röster betyder mer än andra, råder det inte politisk jämlikhet (1998, s. 38). Dahl för ett resonemang 

kring ovanstående kriterier och om det är möjligt att applicera dem på olika stater, vilket det enligt  

honom är. Dahl påpekar dock att ingen stat än så länge kunnat nå kriterierna fullt ut och ingen stat  

kommer förmodligen att kunna göra det heller (1998, s. 42). Därmed inte sagt att kriterierna inte är  

viktigt. De är något att sträva efter och något att försöka att nå upp till. Länder kommer att till olika  

hög grad att uppfylla Dahls kriterier och på så sätt vara mer eller mindre demokratiska. Dahl 

argumenterar att kriterierna är användbara just för att mäta sig mot och för att de kan fungera som 

guider för hur man skall uppnå demokrati (1998, s. 42). 

Dahl utvecklar sitt resonemang kring kriterierna med att beskriva varför demokrati är något 

att sträva efter och varför demokrati är det bästa styrelseskicket. Bland de argument som Dahl tar 

upp återfinns argument som många forskare, tänkare, filosofer skriver om när de beskriver 

demokrati (Se exempelvis Schumpeter, Joseph i Elva texter i politisk teori, 2007 och Grugel, Jean, 

Democratization, 2002). Demokrati är enligt Dahl det bästa styrelseskicket för att det förhindrar 

autokrater och tyranner att styra, demokrati innebär frihet, utveckling, politisk jämlikhet och 
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demokrati är fredligt. Demokratier utkämpar heller inte krig mot andra demokratier (1998, s. 44-

57). 

Ovanstående är en form av idealdemokrati som syftar till att alla medborgare i en stat eller 

en förening skall vara lika delaktiga i det politiska livet. Det krävs av medborgarna att de är aktiva 

medborgare som själva är med och fattar beslut och är insatta i de frågor som diskuteras och 

beslutas om. Att ha effektivt deltagande kräver av medborgarna att de är aktiva och att de dels har 

kunskaper om det de beslutar om, men även att de är aktiva genom att de tar ansvar för sin roll som 

medborgare. 

5.2 Demokrati och medborgarskap

1998 utkom en rapport från Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools 

vilket ledde till att ämnet ”Citizenship” inkluderades i den nationella läroplanen i England. I  

artikeln Citizenship: The Political and the Democratic refererar Sir Bernard Crick (2007) till 

rapporten där det står att målen är att folk skall tänka på sig själva som aktiva medborgare som är 

kapabla att deltaga i det offentliga livet samt ha en kritisk förmåga att granska och ta ställning,  

utveckla befintliga traditioner och göra ungdomar individuellt säkra på att hitta nya former av 

deltagande och åtgärder (2007, s. 235). 

Crick skriver att det historiskt har funnits fyra breda konceptualiseringar av demokrati. Den 

första är den Grekiska där demokrati betydde folkstyre efter orden demos (folk) och krati (styre). 

Den andra är hämtas från Romarna, sextonhundratalets England och Holländska republikaner som 

menade att gott styre är ett blandat styre. Lagar för att skydda medborgarna var inte tillräckligt om 

inte medborgarna blev aktiva medborgare. Den tredje hämtas från Franska revolutionen och 

Rousseaus tankar om att alla har rätt att göra sin röst hörd, oavsett utbildning. Det allmänt goda 

kommer från folket och inte från lärda som återfinns inom societeten. Den fjärde, och sista, finns i 

den Amerikanska konstitutionen och i nya konstitutioner i Sydamerika och Europa. Som 

medborgare har man rättigheter och man skall ha respekt för sina jämlikar och det existerar lagar 

som definierar och skyddar dessa rättigheter. (2007, s. 240-242). Vidare skriver Crick att ”What is 

most ordinarily meant today by 'democracy' in the United States, Europe and Japan is, ideally, a 

fusion (but quite often a confusion) of the idea of power of the people and the idea of legally 

guaranteed individual rights” (2007, s. 241-242).

Begreppet medborgarskap (”citizenship”) är något som Crick går vidare med att utveckla. 

Medborgarskap kan, enligt honom, beskrivas på två sätt. En medborgare kan enkelt uttryck vara en 

person som följer de regler och lagar som finns och som har både skyldigheter och rättigheter 
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oavsett det rådande styrelseskicket. Men det kan också vara det som finns i dagens demokratiska 

stater. Invånare som har politiska rättigheter som härstammar från den styrande, manliga, eliten i  

antikens Grekland; yttrandefrihet, val av tjänstemän och rätten att ändra saker eller förhindra 

förändringar (2007, s. 243). Crick gör även skillnad på att vara en god medborgare och att vara en 

aktiv medborgare. En person kan vara en god medborgare i en demokrati genom att man följer 

lagarna, betalar skatt och uppför sig men i övrigt inte deltar i frågor som rör allmän ordning. För att  

vara en aktiv medborgare krävs att man deltar mer i politiska livet (2003, s. 243).

Till medborgarskap kopplas två teorier om den moderna demokratiska staten. Den första 

utgår från ett högt deltagande från medborgarna, både som en praktisk nödvändighet men även som 

moraliskt riktigt (civic republicanism). Den andra handlar istället om att hålla val där ledare väljs  

fram och dessa ledare upprätthåller i sin tur ordningen och medborgarna kan leva fritt med så lite 

inblandning från staten som möjligt (the liberal theory of the state) (2007, s. 244). Crick skriver att i  

senare tids medborgarrapporter med fokus på aktivt medborgarskap har betoningen legat på ”civic 

republicanism”.

Participation and discussion of real issues, but often 'active and good citizenship' was said to recognize the need 
for a moral basis for the means not just the ends of political activity, and what education (and by implication 
public policy) should seek to encourage and achieve. But one should be able to presume that the moral basis for 
good citizenship is there to be built upon and worked into real activities and adult discussion of adult issues after 
the end of compulsory schooling...(2007, s. 245). 

Efter den obligatoriska skolgången skall eleverna alltså ha fått kunskap om att bli en aktiv och god 

medborgare för att kunna verka och ta del av samhället på moraliska grunder. 

5.3 Medborgarskapsutbildning

Biesta & Lawy (2006) skriver att medborgarskapsutbildning är bra eftersom forskning visar att 

ungdomar själva beskrivit att de saknar kunskap inom detta område. De menar dock att 

inkluderandet av ämnet i den nationella läroplanen har visat att det finns mer problem än att elever  

har för lite kunskap om medborgarskap. Biesta & Lawy menar att det inte räcker att bara lära sig 

om medborgarskap; hur man blir en demokratisk medborgare är minst lika viktigt. Ett skifte i fokus 

måste ske i forskning mot detta samt att även inkludera sättet unga människor lär sig att inte vara 

involverade i demokratiska frågor (2006, s. 64). Enligt Biesta & Lawy återfinns lärande om 

demokrati inte bara inom ”the sphere of political decision making but extends to all forms of social  

and political life” (2006, s. 65). Genom att skifta från att undervisa om medborgarskap till att lära 

om demokrati blir det möjligt att överkomma det individualistiska synsättet i undervisningen.  

Lärande om demokrati fokuserar på att visa hur elevernas liv i en vidare kontext påverkas av 
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demokrati (2006, s. 65). Biesta & Lawy skriver att ”it is ultimately this wider context which 

provides opportunities for young people to be democratic citizens and to learn democratic 

citizenship” (2006, s. 65). 

Centralt för Biesta & Lawy är att genomförandet av skiftet till att lära om demokrati  

flyttar över fokus till att medborgarskap inte är ett attribut som appliceras på enskilda individer  

utan istället har med kontext att göra. Att lära sig om medborgarskap kan inte enbart ske i skolan,  

utan det måste även ske i andra sammanhang eftersom det är en ständigt pågående process 

(2006, s. 65). De kritiserar Crick och den rapport som lades fram genom att hävda att det inte 

räcker med att ”re-educating individuals by making them 'ready' for democratic citizenship 

through education” (2006, s. 72). Fokus skall, hävdar de, inte ligga på individen för då blir 

problemet individualiserat och individen får ansvar för att unga människor inte lärt sig hur de 

skall vara demokratiska medborgare. Fokus skall istället vara en större kontext, det sociala liv 

som eleverna lever i (2006, s. 72). De skriver att sätta ”good citizenship” som mål för 

utbildningen är fel eftersom det blir instrumentellt och eleverna lär sig inte vad som egentligen  

menas med detta. Istället borde undervisningen fokusera på hur man på bästa sätt kan hitta 

metoder för att lära eleverna om medborgarskap samt att bli en ”good citizen” är en ständigt,  

föränderligt pågående process. Biesta & Lawy skriver:

The idea of citizenship as outcome is also problematic because it is fabricated on the assumption that citizenship 
is a status that is only achieved after one has successfully traversed a specified trajectory. We suggest that 
citizenship is not so much a status, something which can be maintained, but that it should primarily be 
understood as something that people continuously do: citizenship as practice (2006, s. 72).

Att ha medborgarskap som mål betyder att det är något som går att uppnå efter avslutat utbildning 

men de menar att medborgarskap är något som hela tiden sker, det är något som man gör hela tiden. 

Fokus för skolan borde således inte vara att ha aktivt, gott medborgarskap som mål utan istället 

behandla det som en ständigt pågående process. Om medborgarskap ses som målet så ses inte 

eleverna som medborgare utan något som de senare i livet kommer bli, som något man uppnår först 

efter utbildning. De blir inte inkluderade i samhället på detta sätt (2006, s. 72). 

I artikeln What Kind of Citizenship for European Higher Education? Beyond the Competent  

Active Citizen utvecklar Biesta (2009) resonemanget kring medborgarskap och hur detta borde se ut. 

Där diskursen förr handlade om medborgerliga rättigheter har det skett en förskjutning mot frågor 

som rör skyldigheter och ansvar samt om aktivt deltagande (Biesta, 2009, s. 146). Biesta citerar 

Hoskins som definierar aktivt medborgarskap som ”participation in civil society, community and/ or  

political life, characterised by mutual respect and non-violence in accordance with human rights and 

democracy” (Hoskins, citerad i Biesta 2009, s. 148). De Weerd har definierat aktivt medborgarskap 
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som ”political participation and participation in associational life characterized by tolerance and  

non-violence and the acknowledgement of the rule of law and human rights” (De Weerd, citerad i 

Biesta 2009, s. 148). Dessa definitioner ligger nära varandra, båda utgår från att ett aktivt 

medborgarskap förutsätter att man deltar i samhället, att mänskliga rättigheter respekteras samt 

uteslutandet av användning av våld. 

Biesta delar upp idén om aktivt medborgarskap i tre delar, funktionalistiskt, individualistiskt  

och konsensus (2009, 149). Sett funktionalistiskt är aktivt medborgarskap något som är starkt 

kopplat till ett neo-liberalt synsätt där individens handlingar ses som lösningen på kollektiva 

problem (2009, s. 150). Utifrån individualism sätter man fokus på individen och individens 

möjligheter och villighet att aktivt deltaga i samhället istället för att fokusera på statens ansvar  

(2009, s. 150). Den tredje delen, konsensus, utgår från den underliggande idén om demokrati, och 

aktivt medborgarskap bygger på konsensus snarare än i konflikt. Aktivt medborgarskap är inte 

vilket deltagande som helst i samhället utan det är karakteriserat av respekt och icke-våld samt att  

man följer de mänskliga rättigheterna (2009, s. 151). 

Maria Olson (2009) skriver i artikeln Democratic Citizenship – A Conditioned  

Apprenticeship. A Call for Destabilisation of Democracy in Education om två olika lägen inom 

svensk medborgarskapsutbildning; society-centred och consumer-centred 

medborgarskapsutbildning (2009, s. 75). Society-centred beskrivs som något som handlar om att ge 

unga kunskaper och kvaliteter som antas vara demokratiska. Den fokuserar på demokratisk fostran 

som något som kan uppnås genom demokratiutbildning i skolan. Demokrati ses som något som är 

nära kopplat till svensk kultur och kan sammanfattas som att man det man lär sig är bra för landet 

vilket är bra för världen. Genom denna utbildning får man lära sig moraliska färdigheter och 

värderingar som hjälper individen att vara del av och uppfylla det demokratiska livet (2009, s. 76). 

Consumer-centred fokuserar mindre på detta och belyser istället attityder gentemot livet och 

politiken. Consumer-centred handlar mer om rätten att få välja fritt och göra eleverna redo för att  

göra olika val. Här handlar demokratifostran om att förbereda eleverna för ett liv där de själva väljer  

mellan olika politiska, ekonomiska och kulturella val och på så sätt får de hjälp att uttrycka en  

demokratisk livsstil (2009, s. 76). 

Vidare skriver Olson om kunskaper för individen kopplat till dessa två olika lägen. Genom 

utbildningen skall eleverna få

a command of certain cultural moral codes that are being universalised (a common values education that is 
embedded in cultural registers) or, as in consumer-centred citizenship education, a certain attitude towards life  
that is directed towards prevailing principles of the market where delicate choosing within logics of demands and 
enquiry is a desirable feature for the individual to cling to (2009, s. 77). 
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Eleverna får alltså genom dessa två lägen antingen kulturella moraliska koder eller attityder som 

hjälper dem välja. Olson skriver att genom dessa två lägen talar man om vad som är rätt och vad 

som krävs för att bli demokratiska medborgare. Risken är att några kommer att bli exkluderade 

eftersom vissa individer och grupper som inte har samma attityder eller värderingar hamnar utanför, 

bland annat invandrare eller elever från minoriteter som inte ännu inte är del av det svenska 

kulturarvet  (2009, s. 77). 

Olson förespråkar istället ”an educational policy on citizenship that rejects socialisation as 

an educational paradigm and guarantee of democracy” (2009, s. 78). Huvudmålet med att inte 

fokusera på socialisation är för att ta in nya perspektiv på demokrati och ta in de som står utanför 

det som redan finns. Genom att fokusera på deras perspektiv av vad som är demokrati kan nya 

aspekter komma in i sättet att prata om demokrati och i utbildningen. Olson menar att om man tar in  

andra röster, de som står utanför, lär man sig från demokrati och genom demokrati istället för att 

bara lära sig för och om demokrati. (2009, s. 78-79). På detta sätt blir utbildningen något ständigt 

pågående och det finns inte något färdigt ”paket” hur demokrati ser ut. 

5.4 Sammanfattning

Dahl har tagit fram fem kriterier för demokrati som innehåller bland annat effektivt deltagande.  

Med detta menas att alla människor skall ha samma och lika rättigheter att göra sin röst hörd. Crick 

beskriver medborgarskap på två olika sätt; en medborgare kan vara en person som följer de regler 

och lagar som återfinns i samhället och som har både skyldigheter och rättigheter oavsett 

styrelseskick eller så kan medborgare vara de som återfinns i dagens demokratiska samhällen som 

har politiska rättigheter som yttrandefrihet, val av tjänstemän och rätten att ändra eller förhindra  

förändringar (2007, s. 243). Crick gör även skillnad på god och aktiv medborgare. En aktiv 

medborgare deltar i det politiska livet medan en god medborgare följer de lagar och regler som 

finns (2007, s. 243). 

Biesta utvecklar medborgarskap och menar, likt Crick, att ett aktivt medborgarskap bygger 

på deltagande i det politiska livet. Det finns enligt Biesta tre delar av aktivt medborgarskap;  

funktionalistiskt, individualistiskt och konsensus (2009, s. 149).

5.5 Utbildningsfilosofier 

Englund (1997) har skapat en utbildningsfilosofisk karta och de utbildningsfilosofier som återfinns 

är essentialismen, perennialismen, progressivismen samt rekonstruktivism. Essentialismen ser 
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undervisningsinnehållet som starkt kopplat till bakomliggande vetenskap med fokus på förmedling 

om kunskap samt innehållet. Perennialismen fokuserar på klassiska verk i undervisningen, här är 

kulturarv framträdande, men den utgår likt essentialismen från förmedling av kunskap och 

individuell inlärning. Fokus för progressivismen är elevaktivitet och samarbete, man betonar 

eleverfarenheter som bakgrund till kunskap och samarbete och social fostran med eleven i fokus 

lyfts även fram. Slutligen har rekonstruktivismen sitt fokus på att innehållet i undervisningen skall 

vara relaterat till elevernas framtida roll i samhället som goda medborgare. Det betonas även att  

innehållet i undervisningen ligger till grund för framtida val (Englund, 1997, s. 134-35). Kartan 

anger om skolan skall förvalta en tradition och arv eller om den syftar framåt för att förbereda 

eleverna för framtiden. Englund skriver att ”ingetdera kan dominera helt eller helt negligeras och i  

den balanspolemik som uppkommer förespråkar de olika utbildningsfilosofierna skilda 

inriktningar” (1997, s. 135). Essentialism och perennialism är traditionella filosofier som utgår från 

att skolan som huvudsyfte har att undervisa om demokrati och de betonar individuell inlärning. 

Progressivismen och rekonstruktuvismen betonar å andra sidan samarbete, individuellt arbete och 

ser eleven som kunskapare (1997, s. 135). Englund skriver att ämnen inte bara är relaterade till 

vetenskaper utan det finns många andra krav på ämnet, dess samhällsroll och betydelse för att 

bevara och utveckla demokrati t.ex. (1997, s. 132).

Englunds utbildningsfilosofiska karta och tankar kring hur utbildning kan utformas kan 
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härledas bakåt till Deweys tankar om utbildning. I Utbildning och demokrati (1999) skriver Dewey 

att studier av verk från förr inte kan hjälpa oss förstå nuet. Nuet, menar han, har sin grund i det liv 

som gav upphov till verken och inte i själva verken. Att ha kunskap om det förflutna och dess arv är 

viktigt om det träder in i nuet, inte annars. Genom att bara studera verk från förr men inte koppla 

dem till nuet ställs dessa verk mot nuet och nuet blir enligt Dewey en imitation av det förgångna 

(1999, s. 115-116). Jag tolkar det som att det hjälper inte att bara studera till exempel antika 

Greklands demokrati om det inte ställs mot nuet eller sätts in i en kontext. Dagens samhälle och 

demokratibegrepp är radikalt annorlunda mot antikens Grekland och att bara studera dess 

demokratibegrepp hjälper inte för att förstå dagens demokrati. Dewey skriver att i samhällen som är 

benägna att förändras försöker man forma de unga så att de i framtiden kommer att förbättras vilket 

skiljer sig från hur statiska samhällen ser ut. Där råder etablerade vanor och är värdemätare (1999, 

s. 119). En utbildning som utgår från att forma de ungas erfarenheter inför framtiden som vuxna 

kopplas till utbildning som rekonstruktion. 

Vidare skriver Dewey att 

Utbildning kan uppfattas som antingen tillbakablickande eller framåtblickande. Det innebär att den kan 
behandlas som en process som anpassar framtiden till det förgångna eller som en användning av det förgångna 
som en resurs i en utvecklande framtid (1999, s. 119).

Genom att använda sig av det förgångna som en resurs och inte som norm tar man in erfarenheter 

och omvandlar dem till dagens situation. En ökad förståelse för det som varit är viktigt om man gör 

något med kunskapen och inte bara betraktar den som det enda rätta eller som just normer. Som 

tidigare nämnts finns det enligt Crick fyra breda demokratiuppfattningar. Men att enbart studera 

dessa och inte sätta dem i sin kontext eller relatera dem till nuet gör att de kommer utgöra normer.  

Samhället ser idag annorlunda ut än på Rousseaus tid och även om hans tankar fortfarande är 

aktuella måste de ställas mot den verklighet som återfinns i dagens samhälle. Att rakt av applicera  

hans idéer på dagens samhälle går inte. 

6. Metod och material

6.1 Metod

Studien kommer baseras på en innehållslig idéanalys av texterna. Bergström & Boréus (2005) 

skriver att en ”för en innehållslig idéanalys är det övergripande målet att presentera maximal klarhet  

när det gäller vad som sägs i en debatt” (s. 155-156). Nu studeras visserligen inte en debatt utan tre 

läroböcker, men syftet med studien är just att bringa klarhet i vad som sägs i läroböckerna och få 

fram deras syn på demokrati och medborgarfostran. I Textens mening och makt skriver Bergström & 
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Boréus att en innehållslig idéanalys är vanlig vid studier av debatter eller för att få fram 

huvudargument, om det förekommer motstridiga argument och vad argumenten ges för betydelse 

(2005, s. 155). Återigen; detta går att omformulera och applicera på demokratibegreppet och 

medborgarbegreppet. Vilka huvudargument som framkommer för demokrati och medborgarskap, 

om det finns motstridiga argument samt vilken betydelse argument eller ställningstagande för eller  

emot får. 

Initialt var tanken med studien att endast fokusera på de delar i böckerna som behandlade 

demokrati. Efter läsning av böckerna visade sig det att det inte gick att göra en sådan uppdelning. 

Demokrati återfinns och genomsyrar hela böckerna, varför studien utvidgades till att behandla hela 

böckerna. Vid läsning av böckerna fokuserades på att lyfta fram  de delar som beskriver och 

behandlar demokrati, exempelvis hur statsskick ser ut, rösträtt och riksdag och regering. Det gjordes 

även en utvidgning till att läsa böckerna utifrån de analysverktyg som återfinns nedan för att med 

hjälp av dem se hur böckerna svarar på frågeställningarna. 

Bergström och Boréus skriver att ”tolkning ingår praktiskt taget i varje textanalys. Oavsett 

hur man väljer att analysera en text […] måste texten tolkas” (2005, s. 23). De tar upp fem element 

kopplat till tolkningssituationen; ”texten, det sociala sammanhang i vilket texten producerats eller  

konsumerats (inklusive diskurser den kan relateras till), avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det 

vill säga man själv som forskare eller student” (2005, s. 24). I denna uppsats är uttolkaren av 

relevans då det är jag som tolkar det som skrivs i läroböckerna. 

6.2 Analysverktyg

Kerr (1999) skriver att medborgarskapsutbildning har tre olika grenar; education about citizenship, 

education through citizenship och education for citizenship (1999, s. 12). Dessa har olika ingångar 

till hur utbildningen kan se ut och nedan följer hur Kerr presenterar dem: 

Education ABOUT citizenship focuses on providing students with sufficient knowledge and understanding of 
national history and the structures and processes of government and political life.
Education THROUGH citizenship involves students learning by doing, through active, participative 
experiences in the school or local community and beyond. This learning reinforces the knowledge component.
Education FOR citizenship encompasses the other two stands and involves equipping students with a set of 
tools (knowledge and understanding, skills and aptitudes, values and dispositions) which enable them to 
participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their adult lives. This strand 
links citizenship education with the whole education experience of students (1999, s. 12). 

Utbildningen kan alltså ta sig olika former beroende på vilken utgångspunkt man har. Utbildning 

om medborgarskap handlar om fostran, att ge eleverna kunskaper om historia och hur politiska 
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system fungerar. Utbildning genom medborgarskap fokuserar på att eleverna själva skall vara aktiva 

och det är inte enbart i skolan undervisningen sker utan även utanför skolan. Utbildning för 

medborgarskap omfattar de föregående och fokuserar på att ge eleverna verktyg för att själva kunna 

bli aktiva medborgare. Med verktyg menas kunskap, förståelse och skicklighet för att kunna deltaga 

aktivt i samhällslivet. Exempelvis kunskaper om och förståelse för hur samhällsekonomin är 

uppbyggd i olika delar för att kunna delta i ekonomiska debatten. 

Dessa tre sätt att se på utbildning kommer tillsammans med textanalysen att ligga till grund 

för läsningen av läroböckerna. Kerrs definitioner överensstämmer med Englunds presentation av 

utbildningsfilosofier på det sätt att man kan inom de olika filosofierna sätta in utbildning om, för 

och genom då de i stora drag tar upp samma saker. Exempelvis handlar utbildning om 

medborgarskap att förmedla kunskaper om nationell historia vilket även återfinns inom 

essentialismen. Nedan följer hur jag har valt att använda mig av Kerrs definitioner i samband med 

utbildningsfilosofierna:

Essentialismen: utbildning om medborgarskap och demokrati samt utbildning för medborgarskap 

och demokrati.

Perenniaslimen: utbildning om medborgarskap och demokrati.

Progressivismen: utbildning genom medborgarskap och demokrati samt utbildning för 

medborgarskap och demokrati.

Rekonstruktivism: utbildning genom medborgarskap och demokrati samt utbildning för 

medborgarskap och demokrati. 

6.3 Material och avgränsningar

Läromedel i dagens skola kan vara i stort sett alla hjälpmedel som används under en lektion eller i  

skolan. En dagstidning, ett tv-program eller en skönlitterär bok kan klassas som läromedel. I 

Läromedel specifikt (2003) refererar Selander till Skolförordningen och Särskoleförordningen där 

läromedel definieras som ”sådant som kan användas för att nå målen i undervisningen” (2003, s. 

218). Selander visar även att liknande definitioner återfinns i LPF 94 och Pedagogiskt  

uppslagsverk. Vidare har Statens institut för läromedelsinformation delat upp läromedel i två 

kategorier; basläromedel och läromedel som inte kan fastställas vara basläromedel. Basläromedel är  

exempelvis ”faktabok, grundbok, kursbok, basbok, textbok i språk och läslära för låg- och 

mellanstadiet” (2003, s. 219). Sådant som inte kan fastställas vara basläromedel är arbetsböcker, 

övningsböcker till grundböcker eller faktaböcker (2003, s. 219). De läroböcker som studeras i den 
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här studien är enligt definitionen ovan basläromedel eftersom de är kursböcker. Läroböckerna som 

studeras är samtliga skrivna för kursen Samhällskunskap A för gymnasiet därför att en större andel 

elever läser denna kurs än B- eller C-kurserna. Böckerna är utgivna på tre av Sveriges största förlag 

när det kommer till läroböcker; Liber, Gleerups och Bonniers. Hela böckerna kommer att analyseras 

då demokrati och medborgarbegreppet återfinns i hela böckerna. Nedan följer en kort presentation 

av böckerna.

Z-Classic

Z-Classic är utgiven av Liber AB 2009. Boken är indelad i åtta block som i sin tur delats in i 

kapitel. Blocken behandlar, enligt förordet till boken, ett avgränsat studieområde, en delkurs, inom 

kärnämneskursen (2009). Blocken i boken är ”Att studera samhällskunskap”, Kommunikation”, 

Ideologier och partier”, ”Statsskick”, ”Resurser”, ”Ekonomi”, ”Sociala frågor” och ”Internationella 

relationer”. 

Nya Millennium

Nya Millennium är utgiven av Bonnier Utbildning AB 2007 och likt Z-Classic är den indelad i olika 

block. Boken har fyra block och även här finns sedan kapitel inom blocken. Författarna skriver att 

varje block utgår från individen för att sedan röra sig mot globala samhällsfrågor (2007). De fyra 

blocken är ”Vem bestämmer?”, ”Arbete och pengar”, ”Samhällets ekonomi” och ”Omvärlden”. 

Reflex

Reflex är utgiven av Gleerups Utbildning AB 2004 och skiljer sig något i upplägget mot de andra 

böckerna. I presentationen av boken skriver författarna att boken kan användas på olika sätt; 

antingen kan den läsas från pärm till pärm eller så kan den användas som uppslagsverk (2004). 

Boken är inte uppdelad i block utan 16 större kapitel som i sin tur är indelade i underrubriker.1  

 I Nya Millennium och Reflex är uppgifterna i direkt anslutning till avslutat kapitel medan Z-

Classic inte har några uppgifter i sin bok. Istället finns dessa på Libers hemsida 

(www.liber.se/Zfamiljen).

1 Kapitlen är  ”Att studera samhällskunskap?”, ”Människa och miljö”, ”Massmedierna och verkligheten”, ”Demokrati  
och diktatur”, ”Så styrs Sverige”, ”Så styrs kommunen”, ”EU och EMU”, Statsskick i andra länder”, ”Lag och rätt”,  
”Vardagslivets ekonomi och juridik”, ”Välfärdssamhället”, ”Arbete och arbetsmarknad”, Samhällets ekonomi”,  
”Ekonomisk politik”, ”Internationell ekonomi” och ”Internationella relationer”. 

21

http://www.liber.se/Zfamiljen


7. Redovisning och analys

7.1 Z-Classic

7.1.1 Text

Boken inleds med kapitlet ”Att studera samhällskunskap” där texten berättar vad ämnet  handlar 

om. Den gör skillnad på olika typer av kunskap och förklarar skillnaden mellan kunskap och 

information. Texten förklarar även varför samhällskunskap som ämne behövs.

För det första är kunskaper om det samhälle vi lever i nyttiga för vårt eget bästa. […] För det andra lever vi i det 
s k informationssamhällets tidevarv. Att inte förstå och inte kunna hänga med, när radio, TV, databaser och 
tidningar rapporterar, måste kännas hopplöst. […] För det tredje bor vi i ett land där vi går till demokratiska val 
vart fjärde år och då utser vi våra förtroendepersoner […] För det fjärde ger ämnet samhällskunskap en bred  
allmänbildning, vilket ofta är den viktigaste förutsättningen för framgångsrika universitetsstudier och 
högskolestudier. (Bengtsson, 2009, s. 10).

Boken beskriver här varför det är relevant att studera samhällskunskap men även vilka kunskaper 

det som medborgare  kan krävas att ha för att kunna ta del av information och kunna deltaga i 

samhället som en aktiv medborgare. Boken slår även i inledningen fast att ”Vi behöver 

medborgarkunskap – dvs kunskaper om samhället – för att klara oss i en allt mer komplicerad och 

specialiserad omgivning” (2009, s. 7). 

Nästa block heter ”Kommunikation”. Här berättar boken om olika typer av kommunikation; 

personlig- och masskommunikation och vad som skiljer dem åt. Ett kapitel ägnas åt att förklara hur 

man ständigt påverkas och sätter in människan i olika kontexter; ”Familjen, gänget, skolklassen,  

arbetsgruppen eller medlemmarna i en förening lär oss vad vi skall tycka och tro. I dessa miljöer 

påverkas vi genom personlig kommunikation” (2009, s. 23) och detta förklaras med begreppet 

socialisation. Boken förklarar  att det är viktigt vara noga med källkritik och att man inte kan bortse  

från värderingar i nyhetsrapportering. Den påvisar även skillnaden mellan public service och 

reklamfinansierad TV samt att konkurrensen är väldigt hård (2009, s. 30-42). Följande kapitel 

beskriver Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Här presenteras vad tidningar 

måste förhålla sig till och hur man som medborgare kan vara med och påverka; genom 

meddelarskydd, offentlighetsprincipen samt att man kan vända sig till Pressombudsmannen (2009, 

s. 45-48). Eleverna får inom detta block kunskap om hur man påverkas av massmedia och hur man 

som medborgare själva kan vara med och påverka. De får konkreta exempel på hur de själva kan 

vara med och vara aktiva för att till exempel påverka myndigheter genom meddelarskydd och att de 

som medborgare kan begära ut handlingar från myndigheter.  

Blocket ”Statsskick” inledes med kapitlet ”Makt och demokrati – de grundläggande 

begreppen”. Först skriver boken om makt, att alla samhällen utgår från någon form av statsskick 
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och att det finns mer än bara politiska maktområden. Demokrati presenteras på följande sätt

Ordet demokrati kommer från grekiskan. Det är sammansatt av ”demos” (folk) och ”kratein” (styre, makt) och 
kan alltså översättas med folkstyre. Innebörden är att folket skall orsaka besluten; folkviljan är med andra ord 
den avgörande maktfaktorn. Motsatsen, diktatur, betyder ungefär envälde. Makten utövas av en eller några få, 
som ofta fått sina positioner med våld. Ledaren/ledarna kan bestämma och driva igenom sin vilja utan att ta reda 
på vad folket tycker (2009, s. 87).

Diktatur ställs alltså i direkt motsats till demokrati. Det ligger ingen värdering i om demokrati är det  

bästa styrelseskicket men man kan ändå skönja ett ställningstagande för demokrati då rubriken till  

detta stycke är ”Demokrati – folkviljan avgör!” vilket markerar att det är något positivt med att det  

är folkviljan som avgör. Eftersom demokrati som begrepp kan innebära flera saker försöker boken 

precisera hur begreppet kan få olika innebörder och detta görs genom att presentera demokrati som 

”en etikett”, ”ett ideal” och ”ett honnörsord” (2009, s. 88). Med etikett menas att demokrati ses som 

ett politiskt system med egenskaper och demokrati fungerar då som en etikett på olika 

styrelseformer eller statsskick. Utifrån ideal beskrivs demokrati som något som bara är möjligt i  

teorin och  boken gör skillnad på direkt och indirekt demokrati. När det används som ett honnörsord 

menar boken att det är något som ledare använder för att beskriva sitt styre eftersom demokrati ses 

som något positivt (2009, s. 88). Här återfinns en viss problematisering av begreppet demokrati 

eftersom det enligt boken kan ha olika innebörder. I grunden handlar det fortfarande om folkstyre 

men boken visar hur man sedan vidare preciserar demokrati och att det kan betyda olika saker för 

olika personer. När demokrati preciseras som ett ideal ligger det nära Dahls tankar om demokrati.  

Dahl menar att de fem kriterier han har tagit fram kan ses som idealtypen av demokrati och något 

som stater kan och borde sträva efter att uppnå.

Boken går sedan vidare med att presentera hur den västerländska demokratin ser ut. Här 

beskrivs de kännetecken som återfinns inom den västerländska demokratin; fri- och rättigheter, 

allmänna och fria val, att alla som vill skall kunna bilda politiska partier och att det skall finnas fri  

press (2009, s. 89). Nästa stycke problematiserar demokrati och rubriken är ”Den västerländska 

demokratin – historiskt ung och föremål för debatt!” vilket tyder på att det enligt boken finns 

oklarheter om vad som är rätt och fel. Boken ger exempel på frågor som har förekommit i debatten 

kring demokrati; politikerföraktet, vilket förklaras med att människor är oengagerade och passiva,  

olagliga metoder som exempelvis civil olydnad som ungdomar använder sig av samt frågan om 

islam (2009, s. 90-91). I detta stycke återfinns frågor som öppnar upp för debatt och frågor kring 

demokrati och vad som skall ingå i begreppet. Exempelvis ställs frågorna ”Finns det något 

grundläggande fel i den västerländska demokratin?” och Ska man införa undantag i yttrande- och 

tryckfriheten” (2009, s. 91). Den senare frågan handlar om islam och den debatt som blossat upp på 

senare år och den första handlar om det politikerförakt, som enligt boken, återfinns i samhället.  
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Boken visar här på problem kopplat till demokrati och öppnar upp för eleverna att själva deltaga 

och komma med synpunkter och reflektera över hur det ser ut i samhället. 

Nästa kapitel i boken är ”Statens maktorgan i den västerländska demokratin”. Här 

presenteras hur olika staters makt är uppdelad och det återfinns jämförelser mellan olika länder.  

Kapitlet börjar med att beskriva att alla länder har grundlagar men att de ser olika ut samt att det  

finns olika maktorgan som är särskilt viktiga; statschefen, regeringen, domstolar och 

folkrepresentationen. Boken fortsätter med att förklara hur makten brukar vara delad (2009, s. 95). 

Först följer en presentation av hur folkrepresentationen ser ut i olika länder och sedan redovisas hur 

olika valsystem är uppbyggda. Texten utgår från frågan om demokrati och essentialismen då det i 

första hand handlar om att förmedla kunskaper om olika valsystem och hur folkrepresentationen 

fungerar. Det sker inget ställningstagande för eller emot något valsystem utan det återberättas endast  

hur olika valsystem ser ut i olika länder såsom Frankrike, England, USA, Tyskland och Sverige 

(2009, s. 95-100). Den sista delen i kapitlet handlar om statschefen och hur man kan ha antingen 

president eller monark. Monarkier beskrivs på följande sätt

I monarker är monarken, dvs kungen eller drottningen, inte vald utan ärver kronan och sina arbetsuppgifter – 
vilket förstås stämmer dåligt överens med demokratins idéer. Å andra sidan har monarkerna i de västerländska 
demokratierna en kraftigt begränsad politisk makt. Monarki finns bl a i följande europeiska länder; Sverige, 
Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Spanien och Storbritannien (2009, s. 101). 

Boken framställer monarki på ett neutralt sätt men med förbehållet att det inte är demokratiskt att  

ärva sin makt. Det handlar dock fortfarande om att främst förmedla kunskaper om demokrati och 

hur statsskick gestaltas i olika länder. Boken fortsätter med en redogörelse för skillnaden mellan 

parlamentarism och vad som kallas ”det amerikanska presidentstyret” (2009, s. 105). Det handlar 

som tidigare om frågan om demokrati och essentialismen. I stort sett hela kapitlet har stor fokus på 

förmedling av kunskap om demokrati och kan sägas utgå från essentialismen. 

De tre sista kapitlen i blocket behandlar Sverige och uppdelningen av makten. I ”Statens 

maktorgan i Sverige” beskrivs i tur och ordning grundlagarna, statschefen, folkrepresentationen, 

proportionellt valsystem, riksdagens uppgifter, regeringens arbete, den statliga förvaltningen samt 

EU-beroendet (2009, s. 106-130). Först presenteras Sveriges fyra grundlagar och vilka fri- och 

rättigheter som medborgarna har. Efter det problematiseras demokratibegreppet något då boken 

hänvisar till en intervju gjord med Hans Bergström. 

I en intervju i tidskriften Notisen framhåller Dagens Nyheters tidigare chefredaktör, opinionsbildaren Hans 
Bergström, att den svenska demokratin inte får ”reduceras till det simpla 'majoriteten har rätt' eller att  
medborgarna har rätt att skrika högt”. Bergström är kritisk mot ”demokratiundervisningen” i våra skolor och 
tycker att det verkar finnas en rädsla ”att undervisa eleverna i grundtexterna”. Han menar dessutom ”att man ofta  
missar att demokratin är en krävande styrelseform”. Som medborgare ska man känna krav på sig, t ex ”att 
informera sig i svåra frågor, lyssna på andras mening, vara beredd att ta på sig förtroendeuppdrag, kanske  
engagera sig i ett politiskt parti (2009, s. 109).
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Här framkommer flera problem kopplat till demokrati och vad som även kan ses som ett problem 

med läroboken. Det är intressant att när demokrati problematiseras görs detta genom att boken 

refererar till en opinionsbildare istället för att författaren skriver ett eget stycke. Författaren har  

visserligen valt citatet men väljer själv att inte skriva mer utförligt om problem kopplat till  

demokrati. Det är intressant att denna text återfinns i läroboken samtidigt som boken i mångt och 

mycket handlar om att förmedla kunskap om demokrati utan att problematisera eller ställa  

demokratibegreppet mot något annat. Som visas ovan handlar det om att redogöra för hur demokrati 

kan ta sig olika former i olika typer av demokratiska statsskick men det återfinns sällan en 

problematisering i boken. 

Blocket ”Resurser” förklarar handel och produktion utifrån tre produktionsfaktorer; 

naturtillgångar, arbetskraft och realkapital och hur dessa tre faktorer påverkar industrin, arbeten och 

samhället i stort. Ungefär halva blocket ägnas åt att förklara hur Sverige har vuxit sig starkt med en 

god ekonomi och andra hälften ägnas har ett mer internationellt perspektiv som pekar på 

förklaringar och orsaker till varför det ser ut som det gör i världen och hur olika organisationer 

såsom WTO och Världsbanken arbetar och vad de har för uppgifter (2009, s. 151-190).

Följande block heter ”Ekonomi” och handlar i grunden om nationalekonomi och förklarar 

det ekonomiska kretsloppet (2009, s. 197). Här beskriver även boken privatekonomi, åldersgränser 

och vad man kan göra vid olika åldersgränser. ”Den som har kunskaper om sådant [mikroekonomi] 

besparar säkerligen sig själv och sin omgivning massor av bekymmer. En ordnad privatekonomi ger 

helt enkelt ökad livskvalitet” (2009, s. 200). Boken går igenom viktiga åldersgränser att hålla reda 

på och förklarar vad innebörden är med dessa. Här får eleverna hjälp att kunna bli goda, aktiva 

medborgare då de får reda på vilka rättigheter och skyldigheter de har i samhället. Fokus ligger  på 

elevernas myndiga liv men boken skriver att ”övergången från barndom till vuxenliv kan beskrivas 

som en sexårig resa” (2009, s. 200) och skriver om straffmyndighet och att man kan ta lätt 

motorcykelkörkort vid 16 års ålder. 

De återstående kapitlen i blocken handlar om samhällsekonomi och beskriver skillnaden 

mellan planekonomi och marknadsekonomi och hur detta gestaltas i samhället. Det handlar om 

kunskapsförmedling i första hand och eleverna får här reda på hur samhällsekonomin är uppbyggd 

med hjälp av ekonomiska termer. Detta kan ses som utbildning om medborgarskap då eleverna får 

kunskaper om strukturer och processer och texten förbereder eleverna för att kunna ta del av den 

ekonomiska sidan av det politiska livet. Genom att ha kunskap om exempelvis utbud och 

efterfrågan, inflation och låg- och högkonjunktur kommer eleverna lättare att hänga med i 

nyhetsrapporteringen och kunna vara mer delaktiga. 
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Nästföljande block, ”Sociala frågor”, introducerar ”sociologiska begrepp som man behöver 

känna till för att bättre förstå hur vi människor fungerar som sociala varelser” (2009, s. 282). Här 

beskriver boken juridik, söker förklaringar till varför vissa blir brottslingar, beskriver missbruk samt 

skriver om invandrare och flyktingar (2009, s. 281 – 322). Texten är förklarande och försöker 

diskutera exempelvis varför vissa blir brottslingar genom att lägga fram tre olika synsätt; brister hos 

individen, socialt arv och ”konkurrenssamhället” (2009, s. 294). Texten ger olika förklaringar till 

varför det ser ut som det gör i samhället och kan sägas förbereda eleverna för när de själva skall ut i 

samhället. 

7.1.2 Uppgifter

Uppgifterna som hör ihop med ”Ideologier och partier” och ”Statsskick” bygger på repetition och 

att kunna leta reda på svaren i boken. Det är tydligt vad som är rätt svar på frågorna och det svaret 

får man genom att gå tillbaka i boken och leta fram informationen. Det handlar om att få den 

kunskap som boken anser vara relevant för ämnet. Mycket få frågor är av diskuterande karaktär 

eller försöker att problematisera begrepp. Ett exempel är uppgiften ”Förklara kort innebörden i  

begreppet proportionella val” (www.liber.se/Zfamiljen).

Uppgifterna utgår i viss mån även från Dahls demokratikriterier exempelvis genom ”Vilka 

fyra huvudkrav måste vara uppfyllda för att ett land ska kunna betecknas som en västerländsk 

demokrati?” och ”Räkna upp fem grundläggande demokratiska friheter” (www.liber.se/Zfamiljen). 

Likt uppgifterna som behandlar demokrati handlar frågorna kring medborgarskap att gå tillbaka i  

texten för att hitta svaret. Det som uppgifterna gör är att de ytterligare hjälper till att förbereda  

eleverna för deras framtida roll som medborgare och fokus kan sägas ligga på framtiden snarare än 

deras roll som medborgare idag. Genom uppgifterna repeteras olika lagar och regler och hur det ser 

ut på arbetsmarknaden, vilket eleverna efter avslutad utbildning kommer att ha nytta av.

En del uppgifter, de som behandlar exempelvis ekonomi och massmedia, kan ses som hjälp 

till eleverna att redan nu vara aktiva medborgare då de genom dessa lär sig termer och förklaringar 

som gör dem mer förberedda för att deltaga i samhällsdebatten och för att kunna hänga med i hur 

massmedia fungerar.

7.1.3 Slutsatser

Överlag handlar det om att förbereda eleverna för deras framtida roll som aktiva medborgare. Fokus 

ligger på att ge förklaringar om exempelvis arbetsmarknaden och andra frågor som eleverna 

kommer att behöva ha vetskap om när deras utbildning är färdig. Eleverna blir alltså förberedda för 
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livet som aktiva medborgare men de får inte lika mycket hjälp för att idag kunna vara aktiva 

medborgare. Vissa avsnitt, som det om ekonomi och massmedia, ger eleverna verktyg att idag 

kunna vara med i debatten och på så sätt vara aktiva. 

Uppgifterna i Z-Classic handlar om repetition och kunskapsförmedling. De kan sägas utgå 

från essentialismen som har detta som grund. Det sker sällan problematisering av begrepp och de 

uppmuntrar inte heller till debatt eller fördjupning. Ofta handlar det om att redovisa vad som 

kännetecknar begrepp eller organisationer. 

Boken svarar på Cricks teori om en vad en god medborgare är. Eleverna får veta vilka 

rättigheter och skyldigheter de har, hur och när de röstar men de får inte i lika stor utsträckning 

verktyg för att kunna bli aktiva medborgare, då det krävs att man deltar i det politiska livet.  

Uppgifterna i böckerna hjälper dem bli goda medborgare, men de saknar verktyg för att hjälpa 

eleverna att bli aktiva medborgare. 

7.2 Nya Millennium

7.2.1 Text

Boken inleds med blocket ”Vem bestämmer - egentligen?” där demokrati är framträdande. Som 

inledning till blocket återfinns en kort text som fungerar som inledning till kommande kapitel:

Ordet demokrati betyder folkstyre. Politikerna väljs av folket och det är det eller de partier som får flest röster  
som bildar regering. Många menar att detta är demokratiskt. Andra menar att det ändå bara är ett fåtal aktiva som 
har makten och som sitter på toppen och styr över den passiva massan (Palmquist & Widberg, 2007, s. 1). 

Denna korta text beskriver vad demokrati i grunden betyder samtidigt som den belyser problem 

kopplat till demokrati genom att lyfta fram åsikten att många ser en urholkning av demokratin 

genom att det är en elit som styr över massan. På följande sidor beskrivs hur demokrati har vuxit 

fram över tiden. Texten utgår från kulturarvet och berättar hur demokrati uppkom i antikens 

Grekland och hur det såg ut där.

Efter den här inledningen går boken över till att beskriva olika ideologier, dess uppkomst 

och huvuddrag. Under rubriken ”Mot vilka mål skall landet styras?” beskrivs liberalism, 

konservatism och socialism samt Sveriges riksdagspartier och det återkopplas till ideologierna. Där 

beskrivs även vad som kallas demokratins problem vilket, enligt boken, är att det är majoriteten 

som beslutar och att det kan vara svårt att veta vem som har inflytande över beslutsfattarna. 

Massmedia och intresseorganisationer utövar påtryckningar vilket kan påverka. (2007, s. 8-14).

Boken fortsätter med avsnittet ”Vem har makten?” och där återfinns följande text:

Den kanske viktigaste demokratifrågan är inte hur många som har makten, utan snarare hur makten används. Vill  
vi skapa ett samhälle där människor känner att de kan påverka och förändra, eller ska några få makthavare  
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behålla makten för sig själva? Demokrati är inte ett entydigt begrepp. Det räcker med att blicka ut över Europa 
för att inse svårigheterna. Alla europeiska länder kallar sig för demokratier men inget land är det andra likt, även  
om det finns många beröringspunkter (2007, s. 18). 

Här visar boken också på hur demokratibegreppet går att problematisera genom att berätta att alla  

länder i Europa är demokratiska men ser olika ut och styrs på olika sätt. Och boken tar, som i 

inledningen, upp frågan om makten skall finnas hos få eller om människor skall kunna vara med 

och påverka. Stycket uppmuntrar eleverna att tänka till kring hur det ser ut i olika europeiska länder  

och reflektera över hur de vill att makten skall vara fördelad.  Detta är även något som Dahl tar upp 

i diskussionen kring sina kriterium; att stater kan se olika ut och ändå kalla sig demokratiska. Även 

om styret inte ser exakt lika ut är det fortfarande demokratisk och Dahls kriterier skall ses som en 

idealtyp av demokrati varför länder då kommer ses som mer eller mindre demokratiska ställda mot 

kriterierna och varandra. Fortsättningen handlar om att beskriva hur lagar växt fram, när rösträtt 

infördes, vilka grundlagar Sverige har och  vem som är statschef i Sverige och svarar på frågan om 

demokrati (2007, s. 18-22). 

Sedan följer två kapitel där riksdag och regering behandlas. Boken beskriver hur man röstar, 

vilka val och vid vilken ålder man är röstberättigad. Vidare berättar boken om riksdagens olika delar  

och uppgifter, den beskriver folkomröstningar utifrån indirekt och direkt demokrati (2007, s. 23-

30). Avsnittet om regeringen är upplagd på liknande sätt och beskriver olika sätt att bilda regering 

på och hur regeringen är uppdelad på departement och presenterar även den statliga förvaltningen 

(2007, s. 31-35). Boken fortsätter med maktens uppbyggnad genom att presentera kommunerna och 

dess ansvarsområden. Precis som med riksdag och regering berättar boken om de olika delarna, vad 

de styr över och vilka befogenheter de har (2007, s. 36-42). 

Sista delen i blocket ”Vem bestämmer?” behandlar massmedia. I inledningen beskrivs 

massmedias viktigaste uppgifter som att ”underhålla och informera” (2007, s. 43). Fokus här är 

informationsdelen och detta förklaras genom två frågor till läsarna som de får svar på i kapitlets 

text; ”Vilken makt har medierna och vem har makt över dem?” (2007, s. 43). Först gör boken en 

distinktion mellan massmedia och dagspress och dagspress förklaras mer ingående, boken berättar 

att det är vanligt att dagstidningarna är politiskt färgade vilket märks på ledarsidorna samt att för att  

förhindra åsiktsmonopol finns det presstöd (2007, s. 44). Sista delen av kapitlet behandlar 

massmedia som den tredje statsmakten. Den beskriver hur offentlighetsprincipen börjar urholkas 

genom privatiseringen av den offentliga sektorn, hur övergången till dagens datoriserade samhälle 

gjort det svårt att hänga med med lagstiftning samt att Sverige måste anpassa sig efter EU.  ”EU kan 

inte formellt tvinga Sverige att avskaffa offentlighetsprincipen, men de kan tvinga oss att vidga 

sekretessbegreppet.” (2007, s. 48). 
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Avsnittet ”Vem har makten?” har en beskrivande karaktär. Det handlar i mångt och mycket 

om att förmedla kunskap om olika delar av demokratin och hur dessa tillämpas. Boken 

problematiserar sällan utan det handlar mer om en rak kunskapsförmedling. Texten svarar till  

utbildning om demokrati. Fokus är att eleverna skall få kunskap om och förståelse för demokratins 

historia, hur makten är fördelad i dagens Sverige och vad som skiljer olika delar av statsapparaten 

åt. 

Boken fortsätter med blocket ”Arbete och pengar” och inom detta block behandlas 

medborgarskap. Här presenteras hur Sverige förändrats från jordbrukssamhälle till industrisamhälle 

och vilka konsekvenser detta har haft för arbetsmarknaden. Den fortsätter med att beskriva 

högkonjunktur och dess effekter på arbetslösheten och vilka olika vägar man kan välja för att 

reducera arbetslösheten (2007, s. 52-64). Vidare ger boken en beskrivning av hur 

”trygghetssystemet” byggts upp. Staten har inte oändliga resurser och en ständig fråga är hur dessa 

resurser skall fördelas. Under rubriken ”Privata affärer” presenterar boken information om 

konsumentköplagen, olika typer av kontokort och försäkringar. Den informerar även med fördelarna 

att försöka spara sina pengar; för att spara till pensionen eller för att kunna resa samt vilka olika 

typer av sparande det finns (2007, s. 73-80). Fortsättningen av kapitlet ägnas åt olika bostadstyper 

och familjerätt, vad man skall tänka på när man flyttar ihop, vilka typer av boende som finns och 

vad som är för- respektive nackdelar med dem. Den beskriver även olika typer av 

olycksförsäkringar och hur det fungerar med arv och testamente (2007, s. 81-92). 

Första delen av blocket handlar om att ge en grundläggande bild av hur samhället vuxit fram 

genom åren och vilka förändringar som har skett. Den sista delen av blocket kan ses som en 

förberedelse för elevernas kommande liv som samhällsmedborgare. Här får de information och 

kunskap som är relevant när de själva skall ut i arbetslivet och när de skall starta upp sitt egna, 

vuxna, liv. Boken riktar in sig på deras framtida roll som medborgare och inte så mycket hur deras 

situation ser ut i dagsläget. Det handlar om att ge eleverna grundläggande kunskaper om hur 

vardagslivet fungerar och vad det är man måste tänka på när man startar sitt egna liv efter avslutad 

skolgång. 

Blocket ”Samhällets ekonomi”  handlar i mångt och mycket om nationalekonomi och olika 

teorier kopplat till detta. Planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi presenteras, även hur 

utbud och efterfrågan styr marknaden (2007, s. 100). Olika aspekter av samhällsekonomin beskrivs 

och begrepp som inflation, BNP, miljöräkenskaper och försörjningsbalans förklaras. Under rubriken 

”Ekonomisk politik – en debatt utan slutrepublik” skriver boken om de problem som ofta uppstår 

inom debatten, vad pengar skall användas till och hur mycket som skall gå till vad. Det är en 

fortsättning på nationalekonomin och statens finanser behandlas. Boken presenterar termer som 
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inflation, stagflation och statsbudget vilket är bra att ha kunskap om för att kunna hänga med i den 

ekonomiska debatten. Eleverna får här alltså information och kunskaper som gör att de kommer 

kunna delta i den ekonomiska debatten, de får förklarat för sig vad olika begrepp betyder och detta 

gör dem förberedda för att kunna bli aktiva och själva deltaga i det politiska livet. 

Det sista blocket i Nya Millennium heter ”Omvärlden” och presenteras på följande sätt

Som medlem i EU är Sverige en del av Europa som i sin tur är del av världen. Det som händer på vår planet 
påverkar oss – oavsett om vi vill det eller inte. Kan vi göra något? Eller är det kanske så att vi måste göra något? 
Det är trots allt ont om jordklot! (2007, s. 137).

 Det räcker alltså inte att bara ha kunskap om Sverige och hur Sverige är uppbyggt utan även 

omvärlden är relevant. Inledningen manar till eftertanke och visa att det som händer i övriga delar  

av världen kan komma att ha konsekvenser även i Sverige. Boken börjar med att presentera hur EU 

har vuxit fram till vad det har blivit idag och vad Sverige har för roll och vad ett medlemskap 

innebär för Sverige (2007, s. 138-147).

Den sista delen av blocket heter ”Det är ont om jordklot!” och det knyter an till inledningen. 

Här beskriver boken växthuseffekten och dess konsekvenser och vad man som medborgare kan göra 

för att hjälpa till. ”Ett bra sätt att påverka miljön är att se över sina egna sopor […] Det är faktiskt  

möjligt att minska sin sopmängd med nästan femtio procent” (2007, s. 207). I boken återfinns 

rubriken ”Konsumera mera!” vilket kan verka motsägelsefullt, men detta stycke handlar om att man 

skall gå över till att satsa på miljömedvetna val och ekologiska kläder till exempel (2007, s. 208). 

7.2.2 Uppgifter

Uppgifterna svarar på frågan utbildning om demokrati då det handlar om att ge eleverna kunskap 

och förståelse om nationell historia och hur strukturer och processer i det demokratiska livet ser ut.  

Uppgifterna uppmuntrar inte till diskussion eller att ställa problem mot varandra. De utgår snarare 

från att just förmedla kunskap och ge eleverna information om hur det politiska livet ser ut. I texten 

togs problem upp med vem som egentligen har makten och hur samhället ser ut (se s. 18 i Nya 

Millennium) men de uppgifter som är kopplade till detta avsnitt behandlar inget av detta. Istället  

handlar uppgifterna om att kunna beskriva vad en Suffragett är, författningens fyra delar, hur man 

ändrar en grundlag och hur man utser en ny statschef (2007, s. 22). 

I avsnittet om massmedia förekommer viss diskussion och boken visar vilka problem som 

kan uppstå men uppgifterna handlar enbart om att gå tillbaka till boken och hämta svaren där,  

exempelvis ”Vad innebär 'den tredje statsmakten'?” och ”Vad står det på sidan två i en dagstidning?” 

(2007, s. 50). Den enda uppgiften som är av diskuterande karaktär handlar om vilka TV-program 
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som eleverna pratar om sinsemellan.  

De uppgifter som återfinns till blocken ”Arbete och pengar”, ”Samhällets ekonomi” och 

”Omvärlden” handlar, likt de som finns inom ”Vem bestämmer?”, allra mest om att repetera och gå  

tillbaka i texten för att söka svaret. Det sker sällan någon form av problematisering eller försök till  

diskussion kring texten. Istället handlar det om att eleverna skall ha förstått texten och uppgifterna 

får formen av att i stort sett vara repetitionsfrågor för att kunna kontrollera att eleverna läst texten.  

Ett exempel där boken kunde ha öppnat upp för mer diskuterande uppgifter eller uppgifter 

av mer analyserande karaktär är kring terrorism. De uppgifter som återfinns är ”Vad är terrorism?” 

och ”Ge några exempel på terrordåd de senaste åren” (2007, s. 182). För att eleverna ska svara på 

dessa frågor räcker det att bläddra tillbaka några sidor och hitta svaren i boken. 

En uppgift som uppmuntrar eleverna till handlade och att arbeta demokratiskt finns kopplat 

till avsnittet om miljön. ”Vad har de gjort i din kommun i enlighet med Agenda 21?” (2007, s. 213) 

uppmuntrar eleverna till att ta kontakt med sin kommun och söka svar på detta. Den här uppgiften 

hjälper eleverna att bli aktiva medborgare och uppmuntrar dem att vara med i det politiska livet.

7.2.3 Slutsatser

Nya Millennium svarar till stor del på frågan om demokrati och medborgarskap. 

Demokrati beskrivs i enlighet med Dahls definitioner. Boken gör skillnad på olika demokratier i  

väst och påvisar att länder kan vara demokratiska i olika hög grad, precis som Dahl visar. Boken tar 

upp delar av Dahls kriterier och visar på att för att vara demokratisk måste man uppfylla exempelvis  

jämlik rösträtt och att alla skall vara inkluderade i samhället. 

Ställt mot Kerrs definition svarar boken i hög grad på att ge eleverna kunskaper om och 

förståelse för nationell historia, och strukturer och processer som finns i det politiska livet. För att 

återknyta till Crick så ger boken eleverna kunskap för att kunna bli en aktiv och god medborgare 

efter skolgången, boken blickar mot framtiden. I likhet med vad Biesta & Lawy skriver så 

behandlar boken medborgarskap på en gruppnivå snarare än på en individnivå men till skillnad från 

dem så ses medborgarskap snarare som något man uppnår än som en pågående process. I stort 

handlar boken om att förbereda eleverna för att bli aktiva medborgare efter avslutad skolgång och 

det ses inte som en pågående process. 

7.3 Reflex

7.3.1 Text

Boken inleds med ett kapitel om varför man skall studera samhällskunskap där målen för kursen är 
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inkluderade (2004, s. 10).  De två efterföljande kapitlen behandlar befolkningsökningen, miljön och 

massmedia. Kapitlet ”Människa och miljö” tar i början ett globalt perspektiv och beskriver hur 

befolkningen på jorden har ökat i snabb takt, att befolkningen blir äldre och äldre samt hur 

migration och urbanisering påverkar jorden (2004, s. 17-23). Det är ett internationellt perspektiv 

som  visar hur händelser i andra delar av världen påverkar vad som händer i Sverige, i form av 

exempelvis arbetskraftsinvandring och flyktingar. ”Massmedierna och verkligheten” beskriver vad 

massmedia är, dess uppgifter och hur kommunikationen ser ut. Kapitlet förklarar även vilka regler 

som finns, hur ägandestrukturerna ser ut, skillnaden mellan kvälls- och dagstidning samt Public 

Service (2004, s. 38-64). Det ger eleverna kunskaper om hur de påverkas av medias rapportering 

och hur tidningar, radio eller TV väljer sina nyheter och hur de kan vara med och påverka 

makthavare och politiker.  

Inledningen i kapitlet ”Demokrati och diktatur” berättar om uppkomsten av demokrati, hur 

den spreds till Västeuropa samt att ”i demokratiska länder måste man kämpa för demokratin [...]” 

(Almgren, Höjelid & Nilsson, 2004, s. 66). Texten går vidare med att beskriva vad den kallar 

demokratins spelregler och beskriver hur olika länder tillämpar olika typer av demokrati. Boken 

ställer även demokrati mot diktatur genom att hänvisa till en statsvetare som säger att ”för en 

demokrati är opposition en nödvändighet, för diktaturen ett hot” (2004, s. 68). Boken tydliggör att 

demokrati inte är något enkelt att förhålla sig till. De följande sidorna behandlar indirekt och direkt  

demokrati och demokratins problem. Det återfinns en ruta kallad ”debatt” (2004, s. 70) där eleverna 

skall vara aktiva och göra undersökningar samt ta kontakt med ansvariga politiker i sin 

hemkommun. Det kan ses som uppmuntran till elevernas framtida roll som goda medborgare och 

hjälper dem även att bli aktiva medborgare redan nu och den utgår från eleverfarenheter då det är 

eleverna som skall debattera med varandra.

Mitt i kapitlet ”Demokrati och diktatur” finns ett så kallat ”case”. Där beskrivs en aktuell  

händelse, i detta fall Sverigedemokraterna, som eleverna skall ta ställning till. Här utgår man från 

eleverna som ”kunskapare” och de skall ta ställning och kunna väga argument mot varandra. 

Uppgifterna för eleverna är, för att ge två exempel, ”Var det rätt att utestänga sd från de kommunala 

nämnderna i Malmö? Ge argument för och emot.” samt ”Bör främlingsfientliga partier tillåtas  

framföra sitt budskap i skolan? Hur bör skolan agera vid valet i september 2006?” (2004, s. 75). 

Dessa frågor utgår kan sorteras in inom progressivismen samt rekonstruktivismen då de sätter 

eleven i fokus och har en kritisk framställning. Eleverna måste ta ställning och göra egna 

värderingar över vad som är rätt och fel.

Kapitlet ”Vardagslivets ekonomi och juridik” kan ses som ett framåtblickande kapitel när 

eleverna skall påbörja sitt vuxna liv med att flytta hemifrån. Här förklaras olika boendeformer, vad 
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som gäller när man gifter sig eller ingår partnerskap samt arvsrätten (2004, s. 184-203). I 

inledningen står det att 

Det här kapitlet behandlar lagar som gäller för dig som flyttar hemifrån, kanske för att flytta ihop med den du 
älskar. Att leva av kärlek och solsken håller ett tag, men knappast i längden. Därför är det bra att veta vad lagen  
säger (2004, s. 184). 

Det syftar alltså till att förbereda eleverna för deras liv som vuxna medborgare i samhället och ger 

eleverna verktyg i form av att förklara lagar och regler som man behöver ha koll på. Boken tar även 

upp olika former av avtal och belyser vikten av sparande (2004, s. 200-203). 

Nästa kapitel, ”Välfärdssamhället”, kan också ses som förberedande för eleverna som 

framtida demokratiska medborgare. De får här inblick i hur det svenska välfärdssamhället är 

uppbyggt och det ges exempel på hur personer har det i dagens Sverige. Boken berättar om Emma, 

20 år, som lever på socialbidrag (2004, s. 212). Eleverna får här ett konkret exempel från 

verkligheten hur det kan se ut när de själva skall ut i arbetslivet efter gymnasiet. Kapitlet visar även 

på hur välfärden ser ut i andra länder och detta görs med hjälp av en jämförelse mellan 

sjukpenningen och föräldraledigheten (2004, s. 226).  Boken sammanfattar med att ”[...] det 

svenska välfärdssamhället står sig bra vid en jämförelse med andra EU-länder” (2004, s. 226). 

”Arbete och arbetsmarknad” kan ses som en introduktion till arbetslivet när eleverna slutar 

skolan. Kapitlet ”beskriver näringslivet och den svenska arbetsmarknaden […] berättar också om de 

rättigheter och skyldigheter som anställda och arbetsgivare har” (2004, s. 229). Boken beskriver hur 

Sverige först påverkades av den industriella revolutionen för att sedan gå från industri- till 

informationssamhälle. Boken beskriver även hur det ser ut för kvinnor och invandrare på 

arbetsmarknaden. Boken visar även på skillnaden i arbetslöshetstal mellan totala befolkningen och 

utrikesfödda. Orsakerna till att det är skillnad är, enligt, boken, att det i dag ställs högre krav. Förr 

kunde man få jobb trots låg utbildning och dåliga svenskkunskaper men idag har kraven höjts och 

ytterligare en förklaring är diskriminering (2004, s. 235-236). Resten av kapitlet behandlar lagar, 

facket och arbetsgivarna och vilka skyldigheter och rättigheter man har. 

De två sista kapitlen i boken, ”Internationell ekonomi” och ”Internationella relationer”, antar  

ett globalt perspektiv och söker förklaringar på vad globalisering är, hur världshandel påverkar 

ekonomin, varför u-länder är fattiga och visar på att det råder ett beroende idag mellan stater i  

världen. Boken tar upp för- och nackdelar med globaliseringen och visar hur världshandeln har 

öppnat Sverige mot världen samt berättar om internets viktiga roll (2004, s. 316). 

7.3.2 Uppgifter

Uppgifterna till Reflex är indelade i tre olika delar; frågor till texten, diskussionsfrågor och 
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fördjupningsuppgifter. Frågor tillhörande den första kategorin är repetitionsfrågor av karaktären 

”Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati?” (2004, s. 85) där eleverna hittar svaren 

genom att gå tillbaka i boken och läsa texten igen. Diskussionsfrågorna sätter eleven i fokus och 

syftar till att de skall vara aktiva och bidra med egna kunskaper och åsikter. Eleverna skall ta  

ställning till olika frågor, exempelvis ”Har demokratiska länder rätt att föra krig mot diktatoriskt  

styrda länder för att införa demokrati?” (2004, s. 85). Dessa diskussionsfrågor uppmuntrar eleverna 

att vara aktiva och sätta sig in i olika ämnen och själv ta reda på fakta och bilda sig en egen 

uppfattning. Fördjupningsfrågorna handlar om att hämta information från andra källor än läroboken 

och att lära sig mer om vissa specifika ämnen. En fördjupningsuppgift lyder ”Kontakta någon 

riksdagsledamot från din valkrets för att be honom eller henne berätta om riksdagsarbetet. Vilka 

frågor driver han/hon, och med vilket resultat” (2004, s. 117) och syftar till att eleverna skall vara 

aktiva demokratiska medborgare. Fördjupningsfrågorna har en framåtblickande karaktär och syftar 

till att eleverna skall vara aktiva och ta reda på information för att vara del av samhället och för att  

de skall kunna vara med och påverka. Genom att sätta sig in i olika frågor, såsom hur Amnesty eller 

kammarrätten arbetar, får eleverna kunskaper om de demokratiska processerna och strukturerna i 

samhället och kan deltaga i det politiska livet på ett aktivt sätt. 

I varje kapitel återfinns även ”case” där eleverna får ta ställning till olika aktuella  

samhällsfrågor genom att läsa en kort text och sedan resonera kring frågor. Dessa ”case” sätter 

eleven i centrum på det sätt att det är eleverna som skall söka mer fakta och komma på svar på 

frågorna. Det finns inga givna svar utan eleverna måste diskutera sig fram och väga in sina egna 

åsikter såväl som andras för att komma fram till svar. Upplägget med att ha tre olika nivåer på 

uppgifterna gör att boken inte bara blir en förmedlare av kunskap utan den vänder sig även till 

eleven som ”kunskapare” genom att eleven får vara aktiv och diskutera men även söka sig vidare 

och vända sig till andra källor eller till myndigheter för att söka svar på frågorna. Boken hjälper 

eleverna att ta ansvar och vara aktiva i det politiska livet och de får även verktyg, i form av 

information vart man vänder sig i olika frågor, för hur de kan vara med och påverka. En uppgift är 

exempelvis ”'Jag har bokat rum med havsutsikt på Mallorca – men kunde inte se havet från 

balkongen utan kikare...' Studera Allmänna reklamationsnämnden och ta reda på vad den sysslar 

med. Återberätta några vanliga fall” (2004, s. 205) där eleverna aktivt skall söka efter information 

och även utnyttjar sina rättigheter som medborgare. 

7.3.3 Slutsatser

Demokratiavsnittet i boken är av redovisande karaktär och det är främst kunskap om demokrati. 
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På grund av uppdelningen av uppgifterna är det lättare att kategorisera dem som helheter 

inom de olika utbildningsfilosofierna. Den första delen av uppgifterna, hamnar inom essentialismen 

och perennialismen då de lägger betoning på kunskap och det innehåll som återfinns i läroboken. 

De utgår även från mer traditionella begrepp och kan ses som att ha klassisk bildning som mål. 

Diskussionsfrågorna och fördjupningsuppgifterna tar med avstamp i rekonstruktivismen och 

progressivismen då eleven här sätts i fokus. De betonar även att väga argument mot varandra och 

elevens kunskaper spelar in. De utgår även från att eleverna skall kunna samarbeta, diskutera och 

göra undersökningar. 

Det är stor skillnad mellan Reflex och de andra två böcker vad det gäller uppgifter. Reflex 

har tre olika nivåer på sina uppgifter och handlar inte bara om repetition eller kunskapsförmedling. 

Istället utgår Reflex mycket från eleverna och uppmuntrar till diskussion och fördjupning. Särskilt 

fördjupningsfrågorna svarar på Kerrs definition om utbildning genom medborgarskap. Kerr skriver 

att detta handlar om att involvera eleverna och få dem aktiva inte bara i skolan utan även i lokala  

samhället. Fördjupningsuppgifterna strävar efter just detta; att eleverna aktivt skall ta kontakt med 

till exempel kommunen eller arbetsförmedlingen och lära sig genom att göra olika saker.  

Fördjupningsuppgifterna svarar även på definition om utbildning för medborgarskap. Det handlar 

om att ge eleverna hjälp för att kunna bli aktiva. Genom att visa vart man kan vända sig med frågor 

eller klagomål får eleverna kunskap och information om hur de kan vara med och påverka och hur 

de kan bli aktiva medborgare. 

8. Avslutande diskussion
Den bok som innehåller mest uppgifter för eleverna att kunna bli aktiva medborgare är Reflex. 

Genom sina tre olika uppgiftsnivåer där eleverna dels repeterar termer och begrepp och dels själva 

diskuterar och gör undersökningar får eleverna uppleva att arbeta demokratiskt och de får verktyg 

att vara aktiva. De lär sig hur demokrati fungerar i praktiken och inte bara i teorin och de får hjälp 

till hur de själva kan vara med och påverka i samhället.

Nya Millennium svarar i stor utsträckning på frågan om demokrati och medborgarskap. I 

boken redovisas hur demokrati ser ut och vad som krävs för att vara en god medborgare; genom att 

följa lagar, att rösta och så vidare. Boken hjälper inte eleverna med uppgifter eller i text till att bli  

aktiva medborgare. För att bli en aktiv medborgare krävs att man engagerar sig och är involverad i 

det politiska livet, något uppgifterna inte uppmuntrar till. Uppgifterna som återfinns i Nya 

Millennium utgår från kunskapsförmedling och syftar främst till att eleverna skall repetera texten 

som återfinns i boken. 
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Z-Classic svarar också i stor utsträckning på frågan om demokrati. Boken kan sägas ha 

medborgarskap som ett framtida mål då eleverna förbereds för sitt myndiga, vuxna, liv genom att 

boken informerar om lagar och vad som förväntas när man är myndig. De får reda på hur man 

röstar, vilka lagar som finns och vad som är bra att tänka på vad det gäller ekonomiskt sparande. 

Den del av boken som sätter medborgarskap i nuet är den som handlar om ekonomi, eleverna får 

här reda på termer och begrepp som krävs för att kunna följa med i den ekonomiska debatten. 

Genom att förmedla dessa termer och begrepp hjälper boken att kunna vara aktiva deltagare i den 

ekonomiska debatten. 

Då detta är en studie av tre läroböcker går det inte att dra några generella slutsatser kring 

resultatet eller peka på brister som finns i läroböcker i stort. Men i fallet med de här tre 

läroböckerna står det klart att medborgarskap ses som något som kommer senare i livet, efter 

skolan, något som böckerna förbereder eleverna för. Eleverna får lära sig vad som kommer att 

krävas av dem och vad de behöver uppfylla för att bli demokratiska medborgare.  I stor utsträckning 

svarar böckerna till utbildning om demokrati och medborgarskap. Två av böckerna, Nya 

Millennium och Z-Classic hjälper eleverna att bli goda medborgare, då de ger den information som 

Crick beskriver som nödvändig för att vara goda medborgare. Reflex däremot hjälper eleverna  att 

bli aktiva och uppmuntrar eleverna till att själva engagera sig genom diskussions- och 

fördjupningsuppgifter. Reflex svarar även till Biestas tankar om medborgarskap som en pågående 

process då fördjupningsuppgifterna hjälper eleverna att redan nu vara aktiva medborgare som är 

med i det politiska livet. Reflex behandlar eleverna som medborgare redan nu och inte som något de 

kommer att bli senare i livet. Delar av boken syftar visserligen till deras framtida roll, men det  

återfinns även fokus på att de redan nu kan vara med och påverka. Z-Classic och Nya Millennium 

kan sägas ha medborgarskap som ett mål efter avslutad utbildning. Genom texten och uppgifterna 

får eleverna information och kunskaper om att bli en god medborgare. De är framåtsyftande men 

det är inte så stor betoning på det aktiva medborgarskapet.

Demokratidelarna i böckerna följer varandra åt och är lika i upplägg och innehåll. Samtliga 

böcker berör, om än i olika ordalag och beröringssätt, Dahls demokratikriterier. Texterna är 

förmedlande och det handlar om att ge eleverna kunskap om hur demokrati fungerar och hur 

demokrati har vuxit fram från antikens Grekland. Det sker ställningstagande för demokrati genom 

att ställa demokrati mot diktatur och visa fördelarna med demokrati och varför så många länder i  

världen har demokrati.

Framtida studier i ämnet, då med fler böcker, kan ge en mer generell bild av hur det ser ut. 

Denna studie har som sagt endast visat hur demokrati och medborgarskap behandlas i tre 

läroböcker. Denna studie har handlat om läroböcker skrivna för att svara upp till målen i LPF 94. En 
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framtida studier av läroböcker skriva för kommande läroplan, GY11, kan vara en intressant 

uppföljning. 
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