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Sammanfattning 

 

Denna uppsats har undersökt hur totalitära ideologier framställs inom läroböcker i 

samhällskunskap för gymnasiet. Metoden som har utgjort grunden för analysen har varit 

Faircloughs kritiska diskursanalys som genomsyrats av ett poststrukturalistiskt perspektiv. 

Materialet har varit tre stycken samhällsböcker riktade mot kursen Samhällskunskap 1B. Olika 

avgränsningar som definition på totalitarism har gjorts och avgränsningar mot andra ämnen för att 

kunna konkretisera undersökningsfältet. Uppsatsen har kunnat blottlägga att läroböckerna 

behandlar tre totalitära ideologier, socialism (kommunism), fascism och nationalsocialism. Dessa 

olika totalitära ideologier behandlas även olika i avseende av framställning, utrymme och ideologisk 

genomgång. Sovjetisk socialism (kommunism), fascism respektive nationalsocialism beskrivs 

utifrån händelser medan marxistisk socialism beskrivs utifrån ideologiska grunder. Den marxistiska 

socialismen har en positiv bild medan de andra ideologierna har en negativ bild representerad i 

texterna. Uppsatsen största resultat är att läromedlen inte erbjuder några kunskap om vad fascism 

och nationalsocialism står för ideologiskt utan endast vilka historiska händelser dessa två ideologier 

har utfört som till exempel förintelsen. Även kan sägas att resultatet i uppsatsen inte är 

generaliserbart då för få läroböcker undersöks samt att man inte vet hur eleverna, läraren eller 

klassrummet använder böckerna och går igenom ämnena. Endast i dessa tre läroböcker kan 

resultatet vara gällande.  

 

Nyckelord: Textanalys, Läroböcker, Gymnasiet, Kritisk diskursanalys, Totalitarism.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Citat på framsidan hämtat från Bengtsson, Bengt-Arne, 2011. Z-konkret: samhällskunskap. Kurs 1b i 
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1. Inledning 

Vi lever i en tid där olika extrema grupperingar flyttar fram sina positioner i samhällen och totalitära 

åsikter tar platser i olika parlament. Som försvar har demokratiska stater börjat återgå till en 

fostrande skola där eleverna skall tillämpa ett demokratiskt styrelseskick och andra ideologier skall 

bemötas med kunskap. En typ av ”grönt kort” för vuxna demokratiska människor, impliceras 

genom skolan för att säkerhetsställa att alla förstår innebörden av demokrati och olika totalitära 

ideologier. Det är en vacker tro, en tro som grundar sig på människans förmåga att dra logiska 

slutsatser utifrån verkligheten och därmed välja ett demokratiskt system. Därför blir det viktigt att 

undersöka vad för kunskap eleverna förväntas att lära sig och vad den baseras på.  

Denna nyfikenhet har skapat grunden för denna uppsats. Uppsatsen delar Skolverkets tro på 

människans förmåga till logiska slutsatser och anser att icke-demokratiska åsikter bör bemötas med 

kunskap. Men den allomfattande kunskapen om de olika totalitära ideologierna är svår att uppnå. 

Utan denna kunskap kan vi inte leva i en demokratisk värld då den förutsätter att människor själva 

tillskansar sig kunskaper om olika händelser, ideologier och åsikter med mera. Demokrati grundar 

sig på en evig törst av kunskapstillskansning.  

Så i hopp om en mer demokratisk framtid, tack till alla ni som har hjälpt och stöttat under tiden 

som gått. Framförallt till Amelie och Alexander.  
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2. Bakgrund 

Sverige som demokratisk stat är en relativt ny skapelse. Sedan 1921 med den allmänna rösträtten 

kan man börja med våra idag moderna kriterier för demokratier räkna med att Sverige är en 

demokratisk stat.1 Även om spåren varit där tidigare så har inte allas rätt till att föra ut sin röst eller 

sina åsikter funnits där. Så är det idag i många delar av världen där totalitära ideologier styr. Dessa 

fenomen når runt om i världen och till Sverige som inte är en skyddad plats utan påverkas av 

händelser i omvärlden. Man kan se att olika högerextrema grupperingar och partier runt om i 

Europa flyttar fram sina positioner och ökar sin politiska makt, så även i Sverige.2  

Den svenska staten vill bemöta dessa åsikter med kunskap och har beslutat att alla elever i den 

svenska skolan skall tillskansa sig ett demokratiskt värdesystem. Detta värdesystem skall baseras på 

kunskap om demokrati men också om totalitarism så att eleverna självständigt kan göra ”rätt” val, 

det vill säga välja det demokratiska systemet enligt den svenska riksdagen.3 Skolan ansvarar därmed 

för att fostra elever in till demokratiska medborgare genom en tanke om demokratins självklara 

ställning gentemot andra styrelsesätt. Trots detta uppstår det grupper av människor med totalitära 

åsikter och ideologier. Dessa individer blir därmed ett problem kring den andemening som finns i 

läroplanerna då de väljer ”fel” i enlighet med den svenska statens politik och syn på styrelseskick. 

De väljer helt enkelt inte att tillskansa sig ett demokratiskt värdesystem.  

Det är därmed intressant att se hur skolan, lärarna och det demokratiska Sverige förhåller sig 

till åsikter, tankar och fundamentala meningsskiljaktigheter gentemot totalitära typer av åsikter och 

individer. Enligt läroplanerna skall dessa åsikter bemötas med kunskap.4 Denna kunskap skall ges 

av skolan så att elever fostras till demokratiska medborgare. Ett verktyg skolan och lärarna har för 

att ge elever kunskap är läroböcker. Dessa har i stort varit vitala för kunskapsinlärning i flera 

decennier och varit viktiga för skolan och lärarna på olika sätt. Det är därmed intressant att se vad 

som skrivs om totalitära grupper, ideologier och åsikter för att se hur man skall bemöta deras 

spridning av fundamentala idéer och tankar bland svenska elever. Uppsatsen utgår ifrån frågor som: 

Hur beskrivs totalitarism? Vad är det för kunskap som är tänkt att ge eleverna genom läroböckerna? 

Hur framställs totalitarism?  

                                                 
1 Norborg, (2013), www.ne.se 
2 Malmström, (2013), http://europa.eu & Backes (red), (2012), s.10.  
3 Skolverket (2011), läroplan för gymnasiet. s 5-8, 10 & 11. 
4 Skolverket (2011), läroplan för gymnasiet. s 5. 

http://www.ne.se/
http://europa.eu/
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Man kan dela in forskningsläget som är relevant för den här studien i tre olika fält. 1. De som 

forskar om läroböcker och dess användning i skolan. 2. Forskning angående totalitära ideologier 

där främst forskningen behandlar nationalsocialistiska eller högerextrema grupperingar. 3. 

Läroboksforskning kombinerat med totalitära ideologier eller åsikter.  

3.1.1 Läromedelsforskning 

Läromedelsforskning är ett forskningsfält med flera olika tunga aktörer. Några som kan nämnas är 

till exempel Jörgen Matttlar och Niklas Ammert som menar att något som opartiska läromedel inte 

existerar och att de inte borde betraktas som värdeneutrala. Läroböcker förankrar identitet och 

kunskap till de yngre generationerna. 5 Detta är en typisk bild av läromedel där man menar att 

läroböcker förmedlar aktivt åsikter och tar ställning i frågor eller tolkar hur samhället är uppbyggt. 

Ett annat exempel är till exempel Janne Holmén som menar att läromedel borde tolkas som ett 

fönster mot ett lands samhällsklimat då de är anpassade efter samhällets normer och värderingar.6 

Detta innebär att läromedel är en bild av samhället och de generella värderingar som samhället 

återger till människor. Därmed är det värt att ha i åtanke att läromedel är något som används 

frekvent i skolan och ger elever uppfattningar om världen och samhällen samt implicerar 

värderingar. Ingrid Fredrikssons forskning kommer fram till att läromedel är aktiva och 

kunskapsbärande som ständigt sänder signaler till läsarna. Fredriksson menar att läromedel är 

opinionsbildare hos unga och att de ofta bearbetar lärobokstexter grundligt i sina studier vilket 

påverkar dem.7  

Forskningsfältet är i stort konsensus och menar att läroböcker är så mycket mer än endast 

böcker i skolan. De är värdemätare av samhällets värderingar och framställning av människor och 

ett av de viktigaste verktygen till kunskap i skolans värld. Men när man undersöker läroboksmedel 

så är det viktigt att komma ihåg att böckerna och texterna lyfts ur sitt sammanhang och naturliga 

miljö. Man vet inte hur klassen, läraren eller den enskilda eleven arbetar med texterna eller om de 

ens gör det. Detta menar Staffan Selander med flera i Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker. 

De fortsätter och menar att trots detta så bär texterna enligt Selander på perspektiv och budskap 

                                                 
5 Mattlar (2008), s. 197 & Ammert, 2008, s. 115 & s. 215. 
6 Holmén, (2006), s. 335. 
7 Fredriksson, (1969), s. 140.  
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som har värderingar i sig.8 Läroböckerna är därmed kunskapsgivande instrument i att se hur 

samhällets normer är och därmed också försöker överföra dessa till eleverna. Detta innebär att när 

läroböckerna beskriver och redogör för totalitära ideologier så borde dessa beskrivas utifrån den 

konsensus som delas av det svenska samhället och den svenska staten. Vidare så används 

läroböckerna frekvent i undervisningen som Boel Englund visar i sin artikel Lärobokskunskap, 

styrning och elevinflytande att läroböcker dominerar tiden i klassrummet.9 Englund menar även att 

lärare har inställningen att genom läroböckerna så garanteras undervisningen att följa läroplaner 

och kursplanerna per automatik.10 Detta kan därmed påverka undervisningen i klassrummet där 

den blir riktad efter läroböckernas innehåll.  

3.1.2 Forskning om totalitarism 

Forskning om totalitarism eller liknande dito är i stor mån välutbyggd med flertal olika antologier 

och forskningsprojekt som är inriktade mot totalitära ideologier. Det största fokus inom den 

svenska forskningen har riktats mot olika nationalsocialistiska grupper och ideologier vilket nu i 

vår tid gått över till ett fokus kring högerextrema eller högerpopulistiska grupper och partier. 

Problemet är dock att den litteratur som skrivs är i stort skriven av journalister eller andra individer 

som inte är forskare eller har för avsikt att forska.11 Ett annat problem är att definitionerna på vad 

nazist, högerextrem eller rasist och totalitär innebär blir flytande i dessa olika texter vilket gör det 

svårt att få en överblick av forskningsläget. Högerextrem som inte är nazist eller nationalsocialist i 

traditionell bemärkelse blir synonymt i vissa verk. Därmed kan det bli svårt att förstå vilken typ av 

grupp olika texter beskriver. Ett annat problem är att forskning om de moderna totalitära grupperna 

saknas i stor mån. Från svenska håll finns det endast tre böcker som berör ämnet om 

nationalsocialism eller vit makt-miljö, Heléne Lööws bok Nazismen i Sverige där hon undersöker vit 

makt-rörelsen från 1980-1999.12 De två andra böckerna är Brunt!13 och Det vita fältet14 som är 

antologier av forskare, journalister och politiska grupperingar. Vidgar man sökområdet och tar upp 

det problematiska begreppet högerextrem så ökar forskningsresultaten. Ett av de tyngre namnen i 

denna genre är Jens Rydgren som har undersökt högerpopulistiska och extremistiska grupper i 

                                                 
8 Selander, Romare, Trotzig, Ullman, (1990), s. 8f. 
9 Englund, (2009), s. 330. 
10 Ibid., s. 332.  
11 Detta kan ses genom sökningar i databaserna Libris och Disa med ord som nazism och nationalsocialism.  
12 Lööw 2000. Kap 3. 
13 Deland & Westin 2007. 
14 Deland, Hertzberg & Hvitfeldt 2010. 
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Sverige och Europa. I Rydgrens bok Class politics and the radical right presenterar han olika 

högerextrema partier i Europa genom ett klassperspektiv.15  

Den utländska forskningen följer i stort sätt samma spår gällande nationalsocialism som 

Sverige. Det finns få alternativ av forskare som riktar in sig på moderna grupperingar. Däremot 

finns det ett stort utbud av forskning kring andra världskriget och dess totalitära ideologier som 

fanns då som nationalsocialism, kommunism och fascism. Några exempel om forskningen riktat 

kring till de mer moderna grupperna är till exempel Andrea Mammones Varieties of right-wing 

extremism in Europe16 och Italy today: the sick man of Europe17 som fokuserar kring själva utvecklingen 

av grupperna och hur de tillskansat sig större makt. Uwe Backes The Extreme Right in Europe: current 

trends and perspectives som menar att de högerextrema rörelserna i Europa har flyttat fram sina 

positioner i samhället och är därmed inne i samma spår.18  

Man kan tala om en likriktad forskning gällande de totalitära ideologierna. För andra typer av 

totalitära ideologier som till exempel kommunism och fascism eller den mer moderna 

vänsterextremism är forskningen i princip likartad. Angående de mer etablerade ideologiska 

inriktningarna som kommunism och fascism så är litteraturen mer fokuserad kring deras centrala 

innehåll än deras gärningar även om sådana finns som till exempel Staffans Skotts Aldrig mer! som 

redogör för kommunismens brott mot mänskligheten.19 Detta kan tyckas konstigt att det inte finns 

mer svensk forskning då regeringen har beslutat att kommunismens brott skall uppmärksammas 

och genom Forum för levande historia implicerat detta till allmänheten.20 Gällande fascism så finns 

det ett rikt forskningsmaterial bland annat kan nämnas Lauri Karvonens Fascismen i Europa som ger 

en grundläggande förklaring i att beskriva fascismen som ideologi och hur den användes politiskt. 

Bland annat menar Karvonen att det är svårt att definierar vad fascismen egentligen stod för då 

den var så pass rörlig i sina utgångspunkter.21 Andre Heywoods Political Ideologies inriktar sig kring 

fascismens historia och fokuserar på Mussolini som person och dennes användning av den 

fascistiska politiken. Den klarlägger även fascismens hållning till andra politiska ideologier, som till 

exempel socialism och kommunism och menar att fascismen ursprungligen bottnar ur dessa 

grupper.22 Emilio Gentiles verk The origins of fascist ideology, 1918–1925 inriktar sig på att redogöra 

för varför folket kunde uppskatta den totalitära ideologin och menar att den gav trygghet och 

                                                 
15 Rydgren 2013. 
16 Mammone, Godin & Jenkins (red), (2012). 
17 Mammone & Veltri (red), (2010). 
18 Backes (red), (2012). s. 10. 
19 Skott, (1999).  
20 Utbildnings- och kulturdepartementen, (2006). http://www.regeringen.se; Forum för levande historia, 

(2013). http://www.levandehistoria.se/. 
21 Karvonen, (1990), s. 11.  
22 Heywood, (2007), s. 203 

http://www.regeringen.se/
http://www.levandehistoria.se/
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kontinuitet som det italienska folket tidigare saknade. Denna trygghet knöts till Mussolini som 

individ då fascismens politik var i ständig förändring men Mussolini var bestående.23 

Om de mer moderna rörelserna som just vänsterextremism eller politisk extremism med starka 

totalitära inslag så är det ofta genom Brottsförebyggande rådet eller Säkerhetspolisens texter man 

får vända sig till då det saknas någon annan typ av forskning.  Ett sådant exempel är Våldsam politisk 

extremism som redogör för både vit makt-miljön och vänsterextremister och kartlägger geografiskt, 

ideologiskt och profilmässigt.24  

Forskningen om de totalitära ideologierna är viktig för denna uppsats då den skapar en bild av 

forskningsläget i stort och hur man uppfattar olika fenomen kopplade till grupperna. Detta i vilket 

sin tur torde påverka läromedelsförfattarnas faktakunskaper om själva ämnena då all 

inlärningskunskap vi tillskansar oss är i själva verket andrahandskunskap och således torde även 

läromedelsförfattarna tillskansa sig kunskap på något vis, rimligtvis via forskningen. Den är även 

viktig för den skapar ett större komplement till läromedelsforskningen. 

3.1.3 Läromedelsforskning om totalitarism 

John Roddens i Textbook reds har undersökt om östtyska läromedel efter andra världskrigets slut 

och den förändring som skedde därefter. Rodden tittar därmed på läromedel samt läroplaner som 

går från att vara nationalsocialistiska till kommunistiska.25 Den här uppsatsen, i kontrast mot 

Rodden, har undersökt vad som framställs i läromedel om totalitära ideologier.  

Andra forskare som är relativt nära denna uppsats i anspråk på totalitära yttringar eller liknande 

dito är Harald Runblom och dennes studie En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av 

läroböcker som ingår i ett större projekt av skolverket. Runblom undersöker hur olika etniska 

grupper beskrivs och menar i sitt resultat att man inte kan hitta uppfattningar för olika kränkningar 

i läromedlen.26 En annan forskare som är inne i samma banor som Runblom är Vanja Lozic som i 

sin avhandling I historiekanons skugga undersöker hur historieläromedel uttrycker olika värderingar 

och förstärker identiteter inom den svenska in- och utvandringshistorien. Lozic skiljer sig dock från 

Runblom och menar att det finns fog att se xenofobiska beskrivningar av invandrare och de epitet 

som tillskrivs olika invandrare och typer av invandring.27 Tidigare nämnda Staffan Selander 

undersöker liknande saker som Runblom och Lozic, i Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker 

                                                 
23 Gentile, (2004), s. 1ff. 
24 Korsell, (2009), s. 7ff. 
25 Rodden, (2006), s. 3ff. 
26 Runblom, (2006), s. 47.  
27 Lozic, (2010). s. 123f. 
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men där ger Selander stöd till Runbloms resultat och menar att negativa beskrivningar är i stor 

minoritet och beror snarare på olyckliga ordval.28   

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Poststrukturalism och diskurs 

Uppsatsen intar ett poststrukturalistiskt perspektiv vilket innebär att man inte tror att det finns 

något som objektiva värden utan allt är tillskrivet hur människan tolkar och uppfattar saker och 

ting. Detta innebär att det finns inget som är till exempel genuint ont eller gott utan detta beror på 

de subjektiva norm-mallar som människan har skapat för att kunna kategorisera världen.29 Vidare 

menar poststrukturalister att människan aldrig kan nå systematiskt kunskap om historien.30 Detta 

perspektiv väljs då det ger en medvetenhet om att det läroboksförfattarna skriver är subjektiva ord 

och aktiva val. Perspektivet väljs även utifrån grundpremissen att försöka i så stor omfång som 

möjligt inte värdera totalitarism utifrån medvetenhet om att allt är subjektivitet. Även om den 

svenska staten värdera och explicit nedvärderar eller utmålar totalitära ideologier som sämre 

gentemot det demokratiska styrelseskicket så kommer inte denna uppsats att ha som mål att göra 

så. Fokus ligger istället att blottlägga vad för typ av beskrivningar som finns inom läroböckerna om 

totalitarism, vilket ett poststrukturalistiskt perspektiv kan bidraga med. 

Diskurser utgår från att det finns ett flertal olika korrekta sätt att skriva, tala och uttrycka 

kunskaper inom olika ämnen och områden. Meningen eller värden man menar finns i något som 

till exempel sant eller falskt skapas inom själva diskurserna. Häri kan det skifta mellan olika kulturer, 

ideologier och grupper. Genom en sådan syn på diskurs så finns det ingen objektivitet utan den är 

beroende av själva diskursen. Det blir därmed ett system i hur man skriver, talar, förutsätter och 

ger mening samt värderingar som beror på kultur, interaktion med människor och sociala 

kontexter. Diskurs är ett sätt att organisera samhället och livet utifrån olika sammanhang man anser 

finns.31  

                                                 
28 Selander, Romare, Trotzig, Ullman, (1990). s. 2ff. 
29 Lozic, (2010), s. 92.  
30 Krause-Jensen, (2013), www.ne.se  
31 Bergström & Boréus, 2012, s. 355ff; Morén & Sandberg 2006, s. 28f;  Wigerfelt & Wigerfelt, 2001, s. 19; Ent 

& Eriksson, (2013), http://www.ne.se.   

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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3.2.2 Totalitarism 

Något annat som är av värde för studien är definitionen av totalitarism, nationalencyklopedin 

beskriver totalitarism som: 

[T]otalitarism (en bildning till total, se totala institutioner), dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela 

folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse. 

Totalitarismens samhällsmodell utmärks av styrelse genom ett enda parti som genom organisationer 

under dess kontroll söker styra allt och alla. Förkunnelsen från partiet eller dess ledare betraktas som 

den absoluta sanningen och får inte ifrågasättas. Termen lanserades inom fascistiska rörelser efter 

första världskriget och har därefter använts om fascistiska och kommunistiska system i Italien, 

Tyskland, Sovjetunionen med flera länder.32 

 
Totalitarism blir därmed styrelseskick som går stick i stäv med demokratins fundamentala idéer om 

folkstyre och allas rätt att göra sin röst hörd. Det innebär att ideologier med enpartistater såsom 

kommunism, fascism och nationalsocialism med flera innefattas i begreppet totalitarism. Men även 

stater med kung eller liknande styre ingår i begreppet. I Johan Stenfeldts bok Dystopiernas seger menar 

han att totalitarism grundar sig på en jämställande syn av nationalsocialism, fascism och 

kommunism.33 Detta utesluter därmed kungar och andra icke-tydliga ideologier. Men Friedrich och 

Brzezinski har ett sex olika kriterier för att utpeka en ideologi till totalitaristisk. Dessa är 1. En 

genomarbetad ideologi 2. En partistat ledda av en person 3. System av terror 4. Statlig kontroll av 

all media 5. Statlig kontroll av all vapenmakt 6. Central kontroll av ekonomin.34 Detta gör begreppet 

totalitarism lite mindre problematiskt men det finns fortfarande inga tydliga gränsdragningar eller 

avskiljningar av begreppet och det kan tolkas som en homogen rörelse som delar fundamentala 

utgångspunkter inom sina ideologier. Så är inte fallet vilket kan ses av de ideologier som ingår i 

själva begreppet om till exempel kommunism och nationalsocialism. Det blir än mer problematiskt 

när man går in i dessa ideologier som ingår i begreppet totalitarism såsom till exempel begreppets 

nationalsocialism som har blivit synonymt med ord som extremhöger, nazism, vit makt med flera 

Men dessa indelningar är otillräckliga då de ger en felaktig bild av nationalsocialism då det innefattar 

mer än endast nationalsocialistiska rörelser utan också i viss mån identitärism, raslig nihilism och 

fornnordisk blodsdyrkan/odinism med flera. Även så kanske dessa inriktningar inom 

nationalsocialism inte stödjer en enpartistat som till exempel extremhögern vilket man ofta 

tillskriver Sverigedemokraterna.35 Detta problematiserar begreppet totalitarism än mer och kräver 

att man gör tydliga linjer. Därför kommer denna uppsats att utgå från en definition som är baserad 

                                                 
32 Totalitarism, (2013), http://www.ne.se.   
33 Stenfeldt, (2013), s. 25. 
34 Friedrich & Brzezinski, (1965), s. 22. 
35 Okänd författare, (2013), ”Vit makt-miljö” http://www.sakerhetspolisen.se & Vesterberg, (2013), s. 7ff. 

http://www.ne.se/totala-institutioner
http://www.ne.se/
http://www.sakerhetspolisen.se/
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på nationalencyklopedin, Stenfeldt och Friedrich & Brzezinski men är utvecklad utifrån de problem 

som beskrivs ovan. Totalitarism kommer därmed att betraktas på följande sätt:  

Det styre som grundar sig på en politisk uttalad ideologi som i hela folkets namn, med dess 

frivilliga eller framtvingade stöd styr landet. Ofta utmärkande drag är genom enpartistat som har 

kontroll och försöker styra allt och alla. Andra alternativ eller åsikter är inte tillåtna och förkunnelser 

från partiet eller dess ledare betraktas som den absoluta sanningen och kan inte ifrågasättas.  

Denna definition innebär att kungadömen eller stater som är starkt knutna till en individ inte 

är totalitära ifall de saknar en uttalad politisk ideologi som stödjer deras styre. Detta innebär att det 

innefattar tre större ideologier nämligen fascism, kommunism och nationalsocialism. Det finns 

styren som varit på gränsen till definitionen som till exempel Francos regim i Spanien. Men denna 

regim har tolkats i denna uppsats inte ha en tydlig uttalad ideologi och är därmed inte kvalificerad 

i enlighet med definitionen av totalitär. I själva användningen av totalitarism så kommer liknande 

ord att användas som totalitära ideologier, totalitära grupper och totalitära åsikter som synonymt 

med totalitarism eller sprunget av det. Alla dessa ord är i uppsatsen menade att utgå från den 

definition som ovan gjorts. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad läroböcker inom samhällskunskap för gymnasiet ger för 

bild av totalitära ideologier. Uppsatsen kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 
- Hur presenterar gymnasieläroböcker i samhällskunskap de totalitära ideologierna? 

- Hur skiljer sig det presenterade innehållet åt inom de totalitära ideologierna?  
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling  

Den metod som den här studien kommer att omfamna är en kritisk diskursanalys. För att förstå 

kritiska diskursanalysen måste man förstå vad diskurs är. Vanja Lozic förklarar diskurs som:  

[D]et sättet på vilket vi talar om och definierar världen omkring oss. Med andra ord är diskurser 

samlingar av idéer, attityder eller åsikter som används för att beskriva vissa subjekt och samhället 

som vi lever i, samt definiera de normer som anses vara eftersträvansvärda.36  

Den kritiska diskursanalysen skapar verktyg som gör att man kan sätta in texter i sociala 

sammanhang. Man menar att textens innehåll knyter an till relationer inom den diskurs den 

presenteras. Genom en kritisk diskursanalys anser man att språket är värderande och socialt 

konstruerat. Språket har därmed ett värde och en funktion för avsändaren där det tillhandahåller 

en syn på vilken verklighet vi uppfattar att vi lever i.37 Det som gör diskursanalysen kritisk är dess 

samspel till makt där man vill blottlägga strukturer i texterna och se vem eller vilka som vinner på 

hur subjektet framställs.38 Sanningshalten i texterna har därför mindre betydelse, dels för det inte 

är intressant i sammanhanget men också för att diskursanalysen vilar på ett poststrukturalistiskt 

perspektiv som menar att objektiva värden saknas.39  

Samhällsvetaren och lingvisten Norman Fairclough är den som har formulerat den kritiska 

diskursanalysen och menar att diskurs är sätt att tala eller skriva utifrån ett bestämt perspektiv eller 

idé. Diskurs enligt Fairclough hjälper därmed till att skapa: 

- sociala identiteter/grupper,  

- sociala relationer mellan dessa individer inom grupperna eller identiteterna och  

- ett större sammanhang som identiteterna/grupperna rör sig inom.40 

Fairclough menar att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse med tre dimensioner i 

sig som grundar sig på de sociala identiteter och grupper som skapas inom diskursen. Dessa tre 

dimensioner är 1. Texten 2. Diskursiv praktik 3. Sociala praktik.41 I analysen av texten (1) så är 

fokus riktat till hur man konstruerar identitet och grupper genom grammatiken och ordval det vill 

säga, textens formella drag. Detta innebär att man inte rent lingvistiskt endast fokuserar på texten 

utan även textens mening. Fairclough menar här att det finns två maktfaktorer som skapar text, 

                                                 
36 Lozic (2011), s. 139. 
37 Bergström & Boréus (2012), s. 373-411. 
38 Ibid, s. 375ff. 
39 Lozic (2011), s. 92. 
40 Fairclough (1992), s. 72. 
41 Fairclough, (1992), s. 72. & Fairclough, (1993), s. 134ff. 
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sociala strukturer och sociala praktiker. Fairclough fortsätter och redogör för att alla typer av texter 

även kan analyseras antingen genom den mening dem har men också utifrån relationer mellan makt, 

kunskap och etik. Varje text har tre huvudfunktioner, en identitetsfunktion, en relationell funktion 

och en idéfunktion.42  

I analysen av den diskursiva praktiken (2) fokuserar man på samspelet mellan hur redan 

existerande diskurser samspelar i produktion och konsumtion (tolkningar) av den aktuella 

diskursen. Det är på denna nivå social och kulturell reproduktion och förändring inträffar vilket 

kan innebära att man pendlar mellan olika diskurser där gränserna mellan dem blir svagare eller 

starkare och de skiftar ständigt då de är del av sociokulturella förändringar. Tolkningen och 

skapandet av texten beror därmed på vilket socialt sammanhang texten produceras vilket också 

påverkan tolkningen av den.43 Analysen av den sociala praktiken (3) sätter resultatet av de två 

tidigare analysinriktningarna i ett större sammanhang och kan knyta an till andra begrepp som till 

exempel ideologi, makt med flera44  

Detta tredimensionella verktyg kommer att utgöra grunden till denna studie, däremot kommer 

inte alla tre dimensioner tillskrivas samma värde då fokus kommer att ligga kring texten. Detta då 

de andra rör sig i stort självklara diskurser gentemot de totalitära ideologierna för vårt samhälle.  

5.2 Genomförande och bearbetning av datainsamling 

Det som har analyserats i studien är hur totalitära ideologier beskrivs genom läroböcker. Det som 

ligger till grund för analyseringen är Faircloughs tredimensionella analysverktyg som är baserat på 

den kritiska diskursanalysen. Fairclough liksom denna uppsats menar att diskurs är vårt sätt att tala 

och skriva genom bestämda idéer eller ett bestämt perspektiv.45 För att analysera detta har 

Fairclough skapat ett tredimensionellt analysverktyg där man fokuserar på texten, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Texten inriktar sig på att man analyserar både det lingvistiska 

och meningen bakom texten. Den diskursiva praktiken inriktar sig i analysen kring hur textens 

diskurs samspelar gentemot andra diskurser. Även läsarens eller författarens tolkningar, det vill 

säga produktion och konsumtion av texten, analyseras gentemot detta. Vad som är viktigt att ha i 

åtanke är att textens sociala sammanhang påverkar både själva texten och tolkningen av den. Detta 

innebär att en text för till exempel en domstol är skapad utifrån diverse regler som är anpassade 

för domstolen (diskurs) och borde tolkas genom dessa regler i samspel med andra diskurser vilket 

                                                 
42 Fairclough, (1995), s. 57. 
43 Fairclough, (1995), s. 60ff. & Fairclough, (1992), s. 78f.  
44 Fairclough, (1992), 62 & 92ff. 
45 Fairclough, (1992), s. 72. 
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gör helheten kritisk. Den sociala praktiken är det verktyg och område som sätter in texten i ett 

större sammanhang och möjliggör att man kan kombinera eller härleda det till andra perspektiv 

och begrepp som till exempel makt eller ideologi. Detta görs utifrån att man tar resultatet från 

texten och den diskursiva praktiken.46 Dessa tre verktyg är tillsammans ett verktyg som utgår från 

varandra men är samtidigt åtskilda. Detta skapar ett analyseringsverktyg som ser ut som följande: 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysmodell.47 

 

Alla tre delar är egentligen en och beror på varandra och påverkar varandra. Däremot kommer 

fokus i denna uppsats och värde främst tillskrivas texten då både den diskursiva och sociala 

praktiken påverkan utgår från ett demokratiskt samhällssystem (diskurs) med självbevarelsedrift 

och kommer därför att ställa sig negativt till totalitära ideologier. Detta är viktigt att ha i åtanke men 

det innebär inte att fokus allena kommer tillskrivas verktyget texten.  

När man analyserar texten så brukar man tala om transitiviteten, det vill säga ett sätt att studera 

hur texten är uppbyggd och ordnad lingvistiskt för att blottlägga sociala, kulturella, ideologiska eller 

teoretiska faktorer vilka avgör processens betydelse i en specifik diskurs. Dessa kallas sociala 

agenter, för de är aktiva i materialet och är påverkade av sociala händelser och praktiker. De rättas 

därmed efter den diskurs de befinner sig inom och påverkas av dess ramar och ”regler”. Deras 

frihet ligger däremot i hur texten kan struktureras. Dessa agenter kommer att studeras utifrån frågor 

såsom vilka egenskaper tillskrivs de? Vilka grupper/individer beskrivs i materialet? Vilken position, 

subjekt eller objekt, tillskrivs de?    

5.3 Urval och material 

Materialet till denna uppsats är läroböcker inom samhällskunskap för gymnasiet. Materialet består 

av tre böcker. Valet av böckerna är baserat på att de är anpassade till den nya läroplanen och är 

                                                 
46 Fairclough, (1995), s. 60ff; Fairclough, (1992), s. 62, 78f & 92ff. 
47 Fairclough, (1992), s. 73. 
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riktade kring 1B-kursen som är en 100 poängs kurs. Då det inte finns någon tillgänglig statistisk av 

försäljning av läromedel48 så är det svårt att ha ett urval som representerar läroböcker inom skolan. 

Men då denna uppsats inte har som avsikt eller kan generalisera sitt resultat så spelar detta mindre 

roll. Det man kan säga om böckerna är att de är anpassade efter den nya läroplanen GY11 och 

inriktade på 1B-kursen vilket är en grundkurs. Läroböckerna är intressanta i sig själv, de är 

tillgängliga på marknaden vilket legitimerar deras roll i studien utifrån enbart denna preferens. 

Tillgängligheten för alla läroböcker på marknaden gör de intressanta för läromedelsstudier då de 

fortfarande representerar vissa åsikter och idéer till läsarna.  

Det som studien fokuserar på är hur totalitära ideologier beskrivs. Detta innebär att stora delar 

av läroböckerna inte behandlas utan det är endast delar av dem där just olika totalitära ideologier 

finns med, även om alla sidor har gåtts igenom. I realiteten utgörs detta att avsnitt där socialism 

och kommunism, italiensk fascism och nationalsocialism beskrivs. Kommunism ingår i 

socialismbegreppet och man ser ingen direkt större avskiljning gentemot dem därför kommer de 

att behandlas liknande i denna uppsats. Olika inslag angående diktaturer finns men då detta inte är 

passade till den utgångspunkt för totalitarism eller den definition som används har dessa förbisetts. 

Varför samhällskunskapsböcker har valts är för att det är i detta ämne som olika ideologier skall 

presenteras och bearbetas.49  

De läroböcker som har valts är: 

- Z-Konkret: Samhällskunskap 1B av Bengt-Arne Bengtsson, 2011, Liber. 

- Vårt Samhälle: Samhällskunskap 1B av Gunilla Rundblom och Leif Berg, 2013, Liber. 

- Samhällskunskap 1B av Daniel West, 2011, Liber. 

5.4 Reflektion över metoden 

Den kritiska diskursanalysen har som uppgift att kritiska granska det valda objektet. Genom att 

använda Faircloughs definitioner och analysmodell så uppnås en förankring i tidigare forskning 

och en ökad vetenskaplig legitimitet. Genom detta så skapas även en metod för hur materialet skall 

användas och bearbetas. Styrkan ligger häri i just analysmodellen som kan sätta texterna i andra 

sammanhang och lösgör dem från att vara just lärobokstexter vilket därmed kan analyseras i ett 

större perspektiv.50 Det största problemet är däremot att det redan nu finns självklara diskurser 

som tvingar in läroböckerna och skapar ramar för dem att anpassas kring. Då vi lever i ett 

demokratiskt samhälle där de styrande önskar att bevara demokratin så finns det en stark 

                                                 
48 Mejl från Rikard Vinde, VD för svenska Läromedel 2013-12-02.  
49 Skolverket, Samhällskunskap, (2013). www.skolverket.se. 2013-12-10. 
50 Fairclough, (1995), s. 60ff; Fairclough, (1992), s. 62, 78f & 92ff. 

http://www.skolverket.se/
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självbevarelsedrift från de ledande institutionerna med politisk makt. Detta kan ses genom att de 

riktar till exempel skoldokument som läroplaner och skollagar till en positiv syn på nuvarande 

ideologiska styrelsesätt det vill säga, demokrati.51 Därmed utifrån dessa diskurser skapar man ramar 

och normer som läroboksförfattarna måste förhålla sig till. Detta gör att läroböckerna redan är 

starkt normerande mot andra typer av ideologier. Däremot så är uppsatsen syfte inte att blottlägga 

maktstrukturer utan dessa ses som redan synliga. Uppsatsen har tagit reda på hur och vad som 

skrivits om totalitära ideologier som skall få elever att välja ett demokratiskt förhållningssätt. Därav 

reduceras problemet till något som egentligen inte påverkar utgångspunkten i uppsatsen.  

Då detta är en textanalys som studerar just läroböcker är det viktigt att nämna att just läroböcker 

är av stor betydelse i undervisningen och är väl använda vilket har tagits upp i den tidigare 

forskningen via Englund som påvisar just detta.52 De har därmed en stark roll i lektionerna och 

kunskapsingivandet till eleverna. Men det som är viktigt att klarlägga är att man inte vet vilka 

läroböcker som används, hur de används eller om eleverna ens bearbetar dem. I undersökningar 

av läromedel så lyfter man ut dem ur deras naturliga miljö vilket man måste vara medveten om, då 

lärare och elever kanske har aktiva diskussioner kring deras innehåll och hur de är till exempel 

vinklade. Detta vet man inte och kan därför inte besvara just dessa frågor.53 Däremot då läroböcker 

är viktiga generellt sätt så är det fortfarande viktigt att granska vad de ger för kunskap och faktiskt 

säger till dess läsare.  

Validiteten och reliabiliteten i uppsatsen uppnås genom noggrannhet och klara strukturer 

angående analysmodellerna. Reliabilitet handlar om att kunna med tillförlit visa att informationen 

är behandlad med exakthet och noggrannhet utan aktiva subjektiva värderingar av författaren.54 

Därav grundar sig uppsatsen på ett poststrukturalistiskt perspektiv som utgår från att objektiva 

värden saknas vilket gör det ointressant att själv framställa någon typ av ideologi som 

nedvärderande. Validiteten för uppsatsen handlar om koherens det vill säga. att informationen, 

bearbetning och resultaten har en röd tråd och är relevanta för frågeställningarna och syftet. Detta 

grundar sig starkt på metoden man har valt för undersökningen. Det finns två olika typer av 

validitet, extern och intern. Den externa validiteten handlar om hur resultatet kan generaliseras. 

Detta förenklas något i den här uppsatsen som menar att resultatet inte kan generaliseras då det 

inte är representativt för alla läroböcker. Den interna validiteten handlar om vilka slutsatser man 

kan dra om materialet man har använt och ifall de är rimliga.55  

                                                 
51 Skolverket (2011), läroplan för gymnasiet. s 5-8, 10 & 11. 
52 Englund, (2009), s. 330. 
53 Selander, m.fl. (1990). s. 2ff. 
54 Larsen, (2009), s. 81. 
55 Esaiasson m.fl. (2007), s. 89.  
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5.5 Etiska aspekter 

Vid vetenskapliga studier har forskningsetiska krav en stor och central betydelse. Dessa krav finns 

till för att säkerställa studiens legitimitet inom forskarvärlden och stärka dess tyngd bland andra 

studier. Några av dessa krav är angående anonymitet, trygghet och säkerhet för människor som 

väljer att medverka i vetenskapliga studier.56 Denna studie bygger dock på en textanalys och inte 

direkt berör någon individ har uppsatsen inte behövt reflektera över de forskningsetiska kraven 

som berör anonymitet och deltagande personer. Istället har det varit viktigt att ha ett medvetet 

förhållningssätt till källkritik, såsom att granska vem som skrivit texten och vad författaren haft för 

syfte med texten.  

 

 

                                                 
56 Vetenskapsrådet (2011) www.codex.vr.se 

http://www.codex.vr.se/
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6. Redovisning och analys av empiri 

Redovisningen och analysen är disponerad på sådant sätt att de olika totalitära ideologier som 

funnits inom läroböckerna står för en tematisering av empirin. De totalitära ideologier som funnits 

är socialism (och kommunism), fascism och nationalsocialism. Kommunism kommer att ingå i 

socialism då det är så den är presenterad i själva läroböckerna även om man skulle kunna hävda att 

det är två olika ideologier så hör de i alla fall ihop. Denna disposition är vald för att minska 

upprepningar och skapa en större och mer lättillgänglig bild till läsaren av vad det står i 

läroböckerna.   

6.1 Socialism 

De tre samhällsböckerna är alla disponerade utifrån att ta upp socialism i samma kapitel som 

liberalism och konservatism. De tar även upp socialism och kommunism som en motpol eller en 

ideologi som går emot de andra två ideologierna och jämförs gentemot dem.57 I West lärobok står 

det ”[m]edan liberalismen anses vara en medelklass ideologi, förknippas socialismen främst med 

den arbetarklass som uppstod då alla de människor som inte längre fann sin försörjning i jordbruket 

sökte sig till städer och industrier under 1800-talet”.58 Vilket är genomgående även i de andra 

böckerna att man kategoriserar ideologierna utifrån klassaspekter och särskiljer dem åt. Detta kan 

även ses i Bengtssons lärobok som skriver att ”den tredje politiska åskådningen, socialismen, 

försökte företräda de fattigas intressen”.59  

Samhällsböckerna går även grundligt igenom Karl Marx och Friedrich Engels teorier och 

politiska ideologier. Dessa två herrar styr dispositionen i läroböckerna inom ämnet socialism och 

kommunism i texterna där dem nämns i ett flertal rubriker. Som exempel kan sägas att rubrikerna: 

Somliga socialister förespråkade revolution60, …och proletariatets diktatur61, Karl Marx62, Det 

klasslösa samhället63, Proletariatets diktatur64 och Kommunismen65 alla behandlar Karl Marx. 

Totalt 14 rubriker behandlar socialism eller kommunism på något sätt och Marx förekommer i åtta 

av dem.66  

                                                 
57 Bengtsson, (2011), s. 61 & s. 70; Rundblom & Berg, (2013), s. 43ff; West, (2011), s. 96ff.  
58 West, (2011), s. 96. 
59 Bengtsson, (2011), s. 70. 
60 Ibid., s. 75 
61 Ibid., s. 76. 
62 Rundblom & Berg, (2013), s. 44. 
63 West, (2011), s. 97f 
64 Ibid., s. 98. 
65 Ibid. 
66 Bengtsson, (2011), s. 61-77; Rundblom & Berg, (2013), s. 23-44; West, (2011), 83-98. 
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De idéer och tankar som presenteras och tillskrivs socialism och kommunism, utöver att det är 

arbetarnas eller de fattigas ideologi och att de går igenom Karl Marx och Fredrich Engels, är likartad 

i de tre böckerna. Alla tre menar att den socialistiska och kommunistiska ideologin vill avskaffa den 

privata äganderätten, skapa ett klasslöst samhälle, makten över produktionsmedlen, planekonomi, 

statslöst samhälle, proletariatets diktatur och socialistisk revolution.67 Det som däremot skiljer de 

olika läroböckerna åt är hur de beskriver de olika delarna eller vilka tendenser och värderingar de 

lägger i dem. Bengtssons lärobok talar om stora splittringar inom den socialistiska rörelsen. Vidare 

menar Bengtsson att man inte var överens vid ett flertal viktiga punkter och var ofta i strid med 

varandra vilket han beskriver med orden ”Ordet socialism kommer från latinets ’socius’, som 

betyder kamrat. Men särskilt kamratliga var inte stämningen mellan olika grupper av 1800-talets 

socialistiska tänkare”.68 Även på andra ställen är Bengtsson kritisk till en sammanhållning inom den 

socialistiska ideologin.69 De andra författarna är något mer positivt inställda i sina texter gentemot 

Bengtsson och framhäver andra saker. Ett exempel är West som menar att:  

I den ekonomiska liberalismens spår saknades så gott som helt lagar och regler som skyddade dem 

som var tvungna att sälja sin arbetskraft för att överleva. Arbetet skedde på industriägarnas, de så 

kallade kapitalisternas[sic], villkor. Att protestera och kräva förändringar var i praktiken uteslutet 

då konkurrensen om de arbetstillfällen som fanns var hårda. Den socialistiska ideologin betonade 

därför vikten av att agera gemensamt mot orättvisor.70 

Detta framhåller socialismens som en folkrörelse som står på deras svaga sida och vill arbeta mot 

orättvisor där man poängterar gemenskap. Något som Bengtsson menade inte fanns bland de 

politiska aktörerna, utan det var stora splittringar. Även Rundblom & Berg är i samma linje som 

West och pekar på ett mer humant perspektiv med socialismen där de skriver att ”[s]ocialisterna 

tänker sig att om alla människor får de grundläggande behoven garanterade, så frigörs deras kreativa 

och skapande krafter och samhället kommer att bli rikare, både ekonomiskt och mänskligt”.71 Vad 

de skapande krafterna innebär förklaras inte eller vad det ger samhället i form av det mänskliga 

aspekterna.  

Både West och Rundblom & Berg är överlag mer positiva inställda i sin text till den socialistiska 

ideologin än Bengtsson. De har många värdeladdade ord med positiva värden eller negativa värden 

till socialismens ”motståndare”. Rundblom & Berg beskriver till exempel den socialistiska 

planekonomiska tanken med orden ”[d]et som produceras ska vara det som behövs, inte det som 
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någon kapitalist kan tjäna pengar på”.72 Framförallt den sista raden med betoning på ”någon” blir 

nedvärderande gentemot fabriksägaren eller kapitalisten i detta fall. I andra delar av Rundblom och 

Bergs text framgår det inte med tydlighet om det är socialismens ideologiska tankar eller om det är 

en historisk beskrivning av ett fenomen. Ett exempel är i faktarutan om Karl Marx där man skriver 

att med ”tiden skulle kapitalisternas utsugning av arbetarna bli allt värre”.73 Detta blir svårt att 

förstå om det är Marx teori om hur samhället kommer att utvecklas eller ren historisk fakta. Det 

försvåras även genom att meningen påbörjas i ett nytt stycke och därför kan tolkas som att det inte 

hör samman med stycket ovan. West innehar samma retorik om inte än mer positiva ord eller 

meningar till socialismen. Ofta med känsloargument om orättvisor och att framställa socialismen 

som en rättvis ideologi beskriver West dess innehåll. Ett tydligt exempel är när man beskriver det 

klasslösa samhället med meningarna: 

Socialismens mål är det klasslösa samhället[sic], ett samhälle där alla människor har lika goda 

förutsättningar i livet. Individens klassbakgrund får inte spela någon roll för möjligheterna att leva 

ett gott liv. Därför blir frågan om privat egendom[sic] ett stort problem. Eftersom världens resurser 

är ojämnt fördelade, både mellan olika samhälle och inom dem, kräver visionen om ett klasslöst 

samhälle en radikal omfördelning av resurser från de rika till de fattiga.74 

I och med att West inte kritiserar idéerna eller tankarna så står de osagda. Flera av orden skapar en 

känsla av att socialismens är en rättvis ideologi som försöker aktivt hjälpa fattiga, att socialismen 

kan skapa en förändring som skapar ett rättvist samhälle.  

Det är egentligen bara Bengtsson som är överlag kritisk till socialismens ideologi och presenterar 

andra alternativ till det som socialismen presenterar eller poängterar olika fenomen som i någon 

mån undervärderar socialismens ideologiska åsikter. Exempel som splittringar inom socialismen 

finns, vilket togs upp tidigare i texten, men även att Bengtsson betonar olika ord eller framhäver 

dem. Exempel är att han beskriver Marx och Engels arbete som ”den ’vetenskapliga’ socialismen”75 

där han lägger in citationstecken till vetenskapliga och underminerar dess slutsatser som just 

vetenskapliga.  

Däremot kan man se en tydlig skiljelinje i alla böckerna när det kommer till mer moderna 

yttringar om socialism och kommunism, framförallt om Sovjetunionen. Om både West och 

Rundblom & Berg var positivt inställda till Marx teorier och tankar så skiftas detta när de beskriver 

Sovjetunionen. Här är alla tre böckerna kritiska och beskriver Sovjetunionen och dess 

kommunistiska styrelseskick i negativa ord. Tydliga exempel kan ses i till exempel West med 
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rubriker som ”Stalins paranoia” och ”Östtyska Stasi” som handlar om hur Stalin, Sovjetunionen 

och DDR mördade, straffade och övervakade medborgarna i samhället.76 I Rundblom & Berg kan 

man till exempel se det på frågan ”Vilken ideologi har vållat mest nöd, lidande och död i världen: 

Nazismen eller kommunismen?”77 Där i sammanhanget handlar om just Sovjetunionens 

kommunism som likställs i tid med nazismen under andra världskriget.  

Mer moderna (efter år 2000) kommunistiska eller socialistiska regimer och ideologier har en 

väldigt liten del i texten. Det är endast vid två ställen i de tre olika böckerna som det tas upp. 

Bengtsson förklarar anarkism78 och Rundblom & Berg tar upp Kuba med en förklaring på hur man 

kan kategorisera diktaturer idag där de ställer frågan till läsaren om Kuba kan ursäktas som en 

diktatur för att den gör mycket bra för det kubanska folket.79 De största delarna av socialismen i 

läroböckerna handlar om Marx och den tidiga socialismen. Medan Sovjetunionens utveckling får 

en mindre del och den moderna kommunismen får den klart minsta delen.80 

6.2 Fascism 

Fascism och nationalsocialism beskrivs som starkt sammankopplade ideologier i alla tre böcker.81 

Av dessa två ideologier får dock fascismen en betydligt mindre plats än nationalsocialismen.82 

Bengtsson beskriver fascism och nazism samtidigt under samma rubrik. Själva beskrivningarna 

kommer i samma område som ideologierna liberalism, konservatism och socialism. Dessa föregicks 

med ideologiska analyser och en presentation av deras främsta tänkare.83 Men både fascismen och 

nationalsocialismen får inga enskilda sidor för deras tongivande tänkare utan stället hittar man 

svaret i texten med orden ”Ideologiernas främsta ’tänkare’ var Benito Mussolini i Italien och Adolf 

Hitler i Tyskland”.84 Genom att sätta citationstecken vid ordet tänkare så undermineras både 

Mussolini och Hitler som några vidare tänkare eller ideologiska tongivande individer. Det står 

ganska klart att både Hitler och Mussolini har till stor del skapat respektive ideologi och satt 

agendan för den85. Bengtssons markering tyder på att dessa två individer inte egentligen kan eller 

har bidragit till något nämnvärt som ideologiska filosofer eller samhällsvetare. Bengtsson skriver 

även att ”fascismen och nazismen innehöll inte mycket av sammanhängande tankar. Det fanns t o 

                                                 
76 West, (2011), s. 83. 
77 Rundblom & Berg, (2013), s. 47. 
78 Bengtsson, (2011), s. 61. 
79 Rundblom & Berg, (2013), s. 99. 
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m en motvilja mot genomarbetade politiska teorier och program”.86 Bengtsson framställer därmed 

både fascism och nationalsocialism som ideologier som saknar genomarbetade politiska system och 

består endast av olika individers vilja för dagen. Detta reducerar båda ideologierna till impulsiva, 

ointelligenta och oseriösa.  

Enligt Faircloughs diskursanalys kan man tolka detta som att inom den diskursiva praktiken 

påverkas texten av de rådande diskurser i samhället som underminerar både fascismen och 

nationalsocialismen som ideologier. Den diskursiva praktiken sätter agendan och de 

förhållningssätt som texten skall anpassas efter. Det demokratiska systemet i samhället skapar en 

diskurs där det rådande styrelsesättet inom diskursen är det bästa.87 Detta gör att andra ideologier 

nedvärderas av olika grunder. I detta fall blir nedvärderingen en attack gentemot själva strutkutren 

kring fascismen och nazismen och hur de är uppbyggda. Vilket resulteras att de skall ses som just, 

impulsiva, oseriösa och ointelligenta. Detta gör även att motsatsen det vill säga demokrati ses som 

bättre vilket skolan och samhällskunskap skall förankra till eleverna.88 

De andra böckerna har inte sådana beskrivningar i sina texter om fascismen. Istället beskriver 

de fascismen som en ideologi med olika politiska och ideologiska idéer som till exempel ”den 

starkes rätt att styra samhället”.89 Det betonas också Benito Mussolinis roll i den italienska 

fascismen där Rundblom & Berg menar att det skapades en kult kring Mussolini som individ där 

han ”målades upp som landsfadern som ville sitt folks bästa och som ibland tvingades ta till med 

hårdhandskarna för ordningens skull”.90 Även så menar man att fascismen använde en stark 

kontroll över befolkningen och att alla fascistiska stater som gör detta kallas för ”totalitära[sic] 

polisstater”.91 Denna starka kontroll menar böckerna ibland kan ta sig uttryck i våldshandlingar 

mot ”svaga och sexuellt eller moraliskt avvikande individer”92. Bengtsson har samma beskrivningar 

men fortsätter och menar att fascismen går stick i stäv mot demokratiska fundamentala åsikter och 

tankar där man menar att någon ”förståelse för allmän rösträtt och yttrandefrihet fanns absolut 

inte. Tvärtom föraktade nazisterna och fascisterna demokratins grundidéer”.93  

Man ställer upp fascismen och demokrati som två totalt skilda ideologiska system, som är 

varandras motpoler. Man skapar en bild av en verklighet som mer eller mindre svart och vit. 

Fascismen tillskrivs värden som i stort är negativa för gemene man. Man har inte åsikts- och 
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yttrandefrihet. Staten begår våld gentemot befolkningen med avvikande åsikter och man har en 

stark hierarkisk ordning bland människor där man menar att den starkes rätt, den starkaste 

individen är den som står över någon annan.94 Man har inte demokrati, således är man inte god i 

denna dualistiska uppdelning som görs. Detta kan ses i olika delar av texterna som i till exempel 

under rubrikerna ”Diktaturens för- och nackdelar”95 och ” Diktatur för det allmänna bästa”.96 

Detta innebär samtidigt att demokrati blir den goda sidan och tillskrivs värden utan att det 

egentligen presenteras mer ingående. Det blir därmed en förenkling i beskrivandet av världen och 

fascism samt demokrati.  

Enligt Faircloughs tredimensionella analysverktyg kan man tolka detta genom att sätta in texten 

i den diskurs texten är skapad för. Läroböckerna är skapade för gymnasieelever. Den skall på ett 

komprimerat sätt delge information om många olika saker i vårt moderna samhälle på ett intressant, 

lättillgängligt och förståeligt sätt. Detta kan leda till förenklingar som att måla upp världen i svart 

och vit, ond respektive god eller i detta fall som fascism mot demokrati. Men den ger inga direkta 

kunskaper om vad fascismen står för, varken politisk eller ideologiskt på ett djupare plan. Istället 

blir det som ovan visat olika mindre och mer kontroversiella (för ett demokratiskt system) politiska 

ståndpunkter. Vilka författarna härleder och jämför med vårt rådande styrelseskick, demokrati, för 

att stärka dess status gentemot andra och fostra elever in i demokratiska tankebanor, vilket dem 

skall enligt läroplanerna.97  

Även kan man se att det ofta är en känsloretorik som presenterar fascismen. Då den inte 

fördjupar den politiska ideologin utan istället försöker förmedla känslor om negativitet som syns 

bland annat genom att betona olika ord eller sätta citationstecken för att underminera dess 

betydelse. Exempel ovan är ”ledaren” men det finns fler som till exempel att ”Benito Mussolini 

tvingade till sig ledningen för landet”.98 Genom att använda ordet ”tvingade” så underminerar 

händelseförloppet när Mussolini faktiskt fick makten och samtidigt framställer detta negativt då 

själva ordet ”tvingade” har negativa betydelser.99 Enligt andra historiska källor fick Mussolini 

chansen att bilda regeringen av den dåvarande Kungen Viktor Emanuel III efter marschen till 

Rom.100 Denna typ av känsloretorik är genomgående i beskrivningen av fascism. 
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Totalt får fascismen fyra rubriker där den i två av dessa delar på utrymmet med 

nationalsocialismen. Jämfört med socialismen och kommunismen som får över tolv rubriker så blir 

det svårt för läroböckerna att gå igenom den fascistiska ideologin mer ingående.101  

6.3 Nationalsocialism 

I Rundblom & Berg ställs en fråga som berör hur nationalsocialismen kunde tillskansa sig makten 

och varför de fick sådan spridning för sin ideologi. Under rubriken ”Diskutera” ställer de frågan 

”[h]ur, var och varför uppstod nazismen? Hur kan det komma sig att så många människor i Europa, 

också i Sverige, anslöt sig till nazisterna?”.102 Själva texten om nationalsocialism ger inget svar till 

varken hur eller varför nationalsocialisterna kunde tillskansa sig makten.103 Denna kunskap måste 

därmed komma utifrån. Istället ges informationen att ”[n]azismen hade sin storhetstid på 1930- 

och 40-talen. Den växte fram i Tyskland och hotade under andra världskriget att lägga hela världen 

under sig”.104 Här målas en bild upp av det nationalsocialistiska Tyskland som hungrande efter 

världsherravälde och att under andra världskriget endast försöka expandera sina gränser på grund 

av att man vill ha världsherravälde istället för rent strategiska erövringar i militäriskt syfte. Samma 

linje är West inne på och skriver att ”med nazisternas övertagande av makten i Tyskland var det 

andra världskriget därmed oundvikligt”.105 Detta ger sken av att nazisterna var orsaken till att andra 

världskriget startade. Att nationalsocialisterna ensamma var de som gjorde så världen hamnade i 

krig och otroligt många människor led och dog. West menar att det beror på den 

nationalsocialistiska ideologin då kriget har en framträdande roll och uppvisar olika folks 

livsduglighet.106 Rundblom & Berg har liknande idéer och menar att nationalsocialismen anser att 

hela historien är en kamp mellan ”raser” där de starkaste för arvet vidare. Detta härleds till 

socialdarwinistiska resonemanget.107  

Att utmåla ett land som anfallare och agitator skapar och härleder detta till deras ideologi som 

frambringar en bild av nationalsocialismen som ond men också krigisk och aggressiv. Eller att inte 

delge andra orsaker till krigsutbrott och maktövervinnande skapar en enkelspårig bild av det 

historiska skeendet. Det är egentligen endast West som ger en skymt av ett annat händelseförlopp. 

West skriver att ”[f]attigdomen och det utbredda missnöjet med fredsvillkoren bidrog till att 
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radikalisera många tyskar, och gjorde det lättare att rekrytera dem till en rörelse vars främsta mål 

var att återupprätta Tyskland som stormakt”.108 West antyder att detta är förmildrande 

omständigheter i samhällslivet som skapat en möjlighet till en förändring och att 

nationalsocialisterna kunnat ta makten genom folket. I lika stor mån som det är en förklaring är det 

även en bortförklaring. I West argument så kan man utläsa att för att vara nationalsocialist måste 

man radikaliseras, det innebär att inga normala individer är nationalsocialister utan endast radikala 

individer kan vara det. Även så innebär det att det var andra orsaker än den politik som 

nationalsocialismen stod för som drog människor till ideologin. Det var fattigdomen och missnöjet 

med fredsvillkoren som enligt West tvingades människor till nationalsocialismen och inte dess 

ideologi och budskap i sig självt. Detta innebär att individer som är med i nationalsocialistiska 

rörelser inte är med där för politiken eller ideologins skull utan av andra orsaker som gjort att de 

har radikaliserats.  

Själva nationalsocialismens idéer beskriver läroböckerna som en ideologi med ”en blandning av 

tysk nationalism, fascistiska vålds- och ledarideal och rasbiologiska uppfattningar om det tyska 

folkets överlägsenhet. Nazisterna avvisade alla tankar om demokrati och mänskliga rättigheter”.109 

Vad tysk nationalism eller fascistiska vålds- och ledarideal är för något beskrivs inte. Särskiljer sig 

den tyska nationalismen från andra former av nationalism? Eller menar man att det är nationalism 

som sätter Tyskland som landet att värna om? Budskapet är tvetydigt och innebörden av meningen 

är svår att egentligen förstå. Rundblom & Berg är inne i samma banor och skriver att 

nationalsocialismen:  

[T]ar avstånd från demokratin. I stället hyllas våldet och den starke ledaren.[…] I boken ’Mein 

Kampf’ beskrev han sin syn på hur samhället skulle byggas. All makt borde koncentreras till en stark 

ledare, ansåg Hitler. Ledarens ord skulle vara lag och den stora massan människor hade till uppgift 

att lyda och underordna sig.110 

Häri anser man att nationalsocialismen menar att samhället skall styras genom en stark ledare där 

våld eller våldsinslag tillhör det regelbundna i någon mening. Då de uttrycker det som att våld hyllas 

och därigenom borde detta innebära att våld också formar det nationalsocialistiska samhällsbilden. 

Även Bengtsson menar att nationalsocialismen grundar sig på den starka ledaren men också att 

nationalsocialismen inte riktar sig till någon direkt samhällsgrupp utan kärnan är synen på det tyska 

folket och den ariska ”rasens” överlägsenhet gentemot andra.111 Tanken om den ariska ”rasens” 

överlägsenhet, framförallt gentemot det judiska folket, är något de andra läroböckerna också 
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betonar som typiskt nationalsocialistiskt och som format deras ideologi och menar att den är starkt 

antisemitisk.112 Det går till exempel att läsa ”Hitlers uppfattning var att det tyska folket tillhörde en 

härskarras, kallade arier, som var överlägsna alla andra folkslag och vars historiska syfte var att 

förslava och dominera resten av mänskligheten”.113 Detta går även ihop med de tidigare tankarna 

att nationalsocialismen vill ta över världen. 

Under rubriken ”Nazistiska idéer” i West kommer förintelsen upp. West implicerar att detta är 

en typisk nationalsocialistisk idé genom att placera den under den valda rubriken istället för att 

bryta av den och ha det som något eget. Under de idéerna torde istället direkta ideologiska 

övertygelser och programförklaringar infinna sig men så är inte riktigt fallet.114 De kantas av 

gärningar och aktiva handlingar istället för mer ideologiska tolkningar av deras programförklaringar 

eller skrifter. Det är även något som tas upp i de andra böckerna även om de inte är lika tydligt.115 

Precis som fascismen så förklaras nationalsocialismen genom diverse handlingar istället för 

ideologiska tankar från framträdande tänkare och texter som görs under området socialismen. 

Jämför man behandlingen mellan Karl Marx, Adolf Hitler och Benito Mussolini så kan man se 

tydliga skillnader mellan hur både dem och deras ideologier behandlas. De tankar och de verk som 

Karl Marx har skrivit och förmedlat går oftast igenom mer grundligt än liknande dito för Hitler 

och Mussolini.116 Inget av vad Mussolini eller någon annan fascist har skrivit nämns i texterna och 

endast en gång nämns boken Mein Kampf i läroböckerna. Även i fråga om innehåll och mängd så är 

det stora skillnader mellan socialism och de andra två totalitära ideologierna. De olika ideologiska 

grundarna behandlas olika i texterna och där de sammanförs (i alla fall socialism och 

nationalsocialism) är egentligen endast under en diskutera-fråga: ”Vilken ideologi har vållat mest 

nöd, lidande och död i världen: Nazismen eller kommunismen?”.117 Med andra ord vilket lidande 

är skapat av mest ondska, och vem av dem är värst?  
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7. Diskussion 

De totalitära ideologierna i läroböckerna är representerade av tre olika ideologier, fascism, 

nationalsocialism och socialism (kommunism inräknat). Dessa tre ideologier är däremot inte 

likställda varken i fråga om utrymme eller i hur man beskriver dem.118 Fariclough menar att varje 

fall av språkbruk är en händelse med tre dimensioner som grundar sig på de sociala identiteter och 

grupper som skapas inom diskursen.119 I uppsatsen analys framkommer det att det finns minst två 

skilda förhållningsmönster när man talar om socialism, fascism och nationalsocialism som påverkar 

texterna och dess innehåll. Socialism beskrivs olika inom vilka år eller sammanhang det gäller. Den 

tidiga socialismen med Karl Marx och Friedrich Engels beskrivs mer positiv och som en legitimerad 

ideologi i samma typ av liberalism eller konservatism. Men när det väl går över till Sovjetunionen 

eller någon av dess ställföreträdare så ändras inställningen till själva ideologin, den blir mer negativ 

och man ändrar beskrivningarna av själva innehållet. Under framställningen av Marx och Engels 

socialism så går man in på djupa ideologiska åsikter, tankar och fundamentala bitar om hur världen 

kommer se ut eller borde se ut. Men när väl Sovjetunionens socialism presenteras genom 

kommunistpartiet och framförallt Lenin och Stalin så går man ifrån den ideologiska presentationen 

till en text mer fylld av handlingar och gärningar än ideologiska ställningstagande.120 

Att Karl Marx har haft en stor påverkan på hur man ser på historiska utvecklingar, genom 

historiematerialism där olika klassers konflikter driver utvecklingar framåt, är svårt att förneka. 

Även dess påverkan på svenska och utländska universitet och institutioner där teorierna används 

än idag. Detta kan vara en förklaring till varför framställningen av Marx och Engels skiljer sig 

gentemot Sovjetunionens socialism. Att Marx idéer och tankar har haft en påverkan på samhällets 

institutioner vilket har normaliserat dem och därmed också skapat en större acceptans i diskursen 

gentemot totalitära ideologier. Detta har skapat en norm och en acceptans att inom framställningen 

av den tidiga socialismen eller när man pratar om Marx och Engels teorier så har de ett större värde 

i sin legitimitet som forskare och samhällsanalyser vilket skapar en positiv inställning i beskrivningar 

om dem121. Vilket i sig inte är konstigt men det är fortfarande en vidareutveckling av socialismen 

som presenteras under Sovjetunionen och där den inte längre bli teoretisk utan praktisk. Fairclough 

menar att det finns två maktfaktorer som skapar text, sociala strukturer och sociala praktiker. De 

strukturer som finns gör att man erkänner Marx och Engels som kända teoretiker och skapar en 

bild av att beskriva dem i läroböckerna som just i mer positiva ordval. Detta skapar därmed en 

kontrast gentemot den socialism som presenteras under Sovjetunionen.122 

Skillnaden förutom teori och praktik är att Sovjetunionen kom att begå fruktansvärda brott mot 

mänskligheten i avseende av mänskligt värde och rena mord. Regeringen har sedan 2006 tydligt 

                                                 
118 Bengtsson, (2011), s. 61-78; Rundblom & Berg, (2013), s. 23-47; West, (2011), 83-98 & 108-110. 
119 Fairclough, (1992), s. 72. & Fairclough, (1993), s. 134ff. 
120 Se 6.1-6.3 
121 West, (2011), s. 83. 
122 Fairclough, (1995), s. 57. 
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tagit ställning i att kommunismens brott skall uppmärksammas.123 Detta resulterade senare i en 

kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten124 av Forum för levande historia, som är en 

informationshemsida som skall främja demokrati.125 Detta kan med ha bidragit till skillnaden i 

inställningen vilket har påverkat läroböckerna och skapat en vattendelare på hur man ser på Karl 

Marx och Friedrich Engels samt Sovjetunionen. Man kan därmed säga att man går från ideologiskt 

innehåll i beskrivningen av socialism till en mer händelse orienterad beskrivning när väl 

Sovjetunionen gör intåg i läroböckerna. Den bild som presenteras av socialism är först därmed 

positiv inställd i texten och inriktar sig till olika ideologiska redogörelser för att sedan gå över och 

förtälja om mer aktiva och fysiska gärningar som utförts av Sovjetunionen och den socialistiska 

ideologin.     

Fascismen och nationalsocialismen presenteras därmed genom samma premisser som 

Sovjetunionen. Utrymmesmässigt får de olika ideologierna olika plats. Fascismen får minst 

utrymme medan socialismen får mest. Detta är i sig inget konstigt utan socialismen har en 200-årig 

historia och verkat under betydligt fler år än de två andra ideologierna.126 Det är snarare hur de är 

disponerade som är intressant. Fascismen och nationalsocialismen har inte ideologiska 

redogörelsen som finns under Karl Marx och Fredrich Engels utan istället är hela detta block täckta 

av aktiva händelser och kan till stor del lika gärna vara inlämnade i en lärobok för historia. Inga 

företrädare för varken fascismen eller nationalsocialismens skrifter nämns mer ingående eller ens i 

närheten av samma analys som Karl Marx och Fredrich Engels får. 

Fascismen och nationalsocialismen definieras av deras handlingar istället för deras ideologiska 

tankar vilket i sig inte är konstigt men då samma premisser inte gäller för andra typer av totalitära 

ideologier så skapas en fråga om varför de behandlas olika. Både fascism och nationalsocialism 

beskrivs som starkt auktoritära ideologier som är mot ett demokratiskt system och dess värderingar. 

Framförallt i hur man kategoriserar människor och världen, speciellt då nationalsocialism, särskiljer 

sig dem sig från andra. Man utmålar ofta dessa två ideologier som våldsamma och agitatorer för 

våld eller negativa händelser. Ett exempel är att nationalsocialismen framställs som den största 

orsaken till andra världskriget. Även i nationalsocialismens medlemsklientel menar läroböckerna 

att det krävs vissa speciella människor och antyder att ingen normal människa skulle söka sig till 

sådana åsikter. Man talar om en radikalisering för att kunna ha dessa åsikter och söka sig till rörelser 

som innehar dem. Det handlar därmed inte om att dela deras ideologiska övertygelse utan om 

händelser i livet som på något sätt tvingar individer till sådana typer av rörelser. Då blir frågan om 

företrädare för dessa rörelser eller elever som har dessa åsikter känner igen sig i den beskrivningen 

att de är radikala, att de är annorlunda bortsett från att man har intagit den nationalsocialistiska 

ideologin?  

                                                 
123 Reinfeldt, (2006). Regeringsförklaring. www.riksdagen.se  
124 Utbildnings- och kulturdepartementen, (2006). http://www.regeringen.se.  
125 Forum för levande historia, (2013). http://www.levandehistoria.se/.  
126 Skott, (1999). 

http://www.riksdagen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.levandehistoria.se/
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Man kan tolka att denna skillnad och presentation av fascismen och nationalsocialismen kan 

härledas till själva skolverkets åsiktsförklaring att alla elever skall tillskansa sig ett demokratiskt 

förhållningssätt och genom kunskap motarbeta totalitära yttringar och åsikter bland eleverna.127 

Detta sätter press på läroboksförfattarna att framställa demokrati som lockande respektive 

totalitära ideologier negativt. Så istället för att framställa ideologierna utifrån deras ideologiska idéer 

och utgångspunkter så är det handlingarna de bedöms efter. Genom detta är det lättare att belysa 

de totalitära ideologierna i ett mer negativt ljus. Man kan alltid peka på deras handlingar istället för 

att redogöra för ideologiska idéer. Då det är rimligt att tro att det är ytterst få människor som i det 

svenska samhället ställer sig bakom massmord och förödelse så blir det effektfullt. Men problemet 

blir när man talar om kunskap, för totalitära ideologier skall bemötas med kunskap.128 Men vad är 

det för kunskap om de totalitära ideologierna som framkommer? Inte en ideologisk sådan utan en 

baserad på historiska handlingar utan förankring eller förklaring till det ideologiska materialet. 

Eleverna vet därmed inte vad nationalsocialism eller fascism står för, men dem vet vad dem har 

gjort historiskt.  

En annan förklaring till framställningen av ideologierna skulle kunna vara att de underlag som 

läroboksförfattarna har till sina böcker, det vill säga den tidigare forskningen är av samma typ. Man 

reproducerar därmed samma förklaringsmodeller som de forskningsböcker eller faktaböcker som 

läroboksförfattarna tar del av, eftersom den forskningslitteratur som ligger till grund i framförallt 

fascismen har liknande tillvägagångssätt som läroböckerna.129  

 

 

                                                 
127 Skolverket (2011), läroplan för gymnasiet. s 5-8, 10 & 11. 
128 Ibid. 
129 Gentile, (2004); Korsell, (2009); Karvonen, (1990); Heywood, (2007). 
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8. Konklusion 

Denna uppsats har haft som ansats att undersöka hur totalitära ideologier framställs i läroböcker 

inom samhällskunskap för gymnasieskolan. Detta har gjorts genom använda en kritisk 

diskursanalys gentemot tre samhällsböcker inriktade mot Samhällskunskap 1B. Det man har kunnat 

se är att det är tre ideologier som beräknas som totalitära, nationalsocialism, fascism samt socialism 

(kommunism ingår). Dessa tre ideologier behandlas olika inom läroböckerna där de får olika 

utrymme och beskrivs utifrån olika premisser. Socialism beskrivs olika inom sig självt beroende på 

ifall det handlar om marxistisk socialism med Karl Marx och Fredrich Engels eller Sovjetunionens 

socialism. Fascism och nationalsocialism beskrivs i liknande termer som Sovjetunionens socialism 

där man inriktar sig mer på händelser än ideologiska idéer. Detta leder till att elever tillskansar sig 

en kunskap om vad de olika ideologierna har gjort men inte står för ideologiskt förutom 

socialismen. Vidare beskrivs ideologierna som auktoritära och våldsamma med saknaden av 

demokratiska förhållningssätt eller delade av några gemensamma värderingar med demokrati. 

Detta är en väg som skolan och regeringen har valt att vandra i och med demokratifostran och 

man skall bemöta totalitära ideologier med kunskap i enlighet med läroplanerna. Då man skall 

fostra elever in i demokratiska förhållningssätt samtidigt som man skall informera och implantera 

kunskap till elever har ett systematiskt system skapas där man inte går in på totalitära (andra än 

socialism) ideologiers idéer på djupet eller ens alls. Utan istället drar man slutsatser från olika 

historiska händelser och förmedlar dem som idéer inom de totalitära systemen. Detta är i sig inte 

fel då det skapar ett system som på ett kärnfullt och effektfullt sätt kan påvisa polemiken med 

demokrati och inom vår moraliska kompass hur ”onda” eller ”fel” dessa ideologier är. Frågan man 

bör ställa sig är om detta i längden är gynnsamt för en demokratisk stat som vilar på allomfattande 

kunskap för att kunna fatta beslut i olika frågor. Det behövs därmed mer forskning inom ämnet, 

dels ifall man vill förändra det förhållningssätt som läroböckerna antagit men också för att se hur 

detta påverkar generationer av elever och deras kunskaper kring totalitära ideologier.  

Värt att poängtera är att denna uppsats resultat inte är generaliserbart dels för att materialet är 

för litet men samtidigt vet man inte hur lärarna, eleverna och klassen arbetar med läroböckerna 

eller ämnena i sig själva. Men det man kan däremot säga är att utifrån dessa tre läroböcker så skapas 

en kunskapsbild på grund av händelser istället för ideologiska grunder. Frågan blir ifall detta är bra 

eller inte? Det vore bra om framtida forskning kunde klargöra hur påverkningen av olika 

kunskapssyner inom ideologier påverkar människors uppfattning om dem.  

 



 

33 

9. Referenslista 

9.1 Källor 

Bengtsson, Bengt-Arne, (2011). Z-konkret: samhällskunskap. Kurs 1b i GY 2011, 3. uppl., Liber,  

Stockholm. 

Rundblom, Gunilla & Berg, Leif, (2013). Samhällskunskap. 1b, 1. uppl., Liber, Stockholm. 

West, Daniel, (2011). Samhällskunskap. 1b, 1. uppl., Liber, Stockholm. 

9.2 Tryckt litteratur 

Ammert, Niklas, (2008). Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker  

under hundra år. Sisyfos, Diss. Lund : Lunds universitet.  

Backes, Uwe (red.), (2012) The extreme right in Europe: current trends and perspectives. Vandenhoeck  

& Ruprecht, Göttingen. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), (2012). Textens mening och makt: metodbok i  

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund. 

Essaiasson, Peter, Mikael, Gilliam, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007).  

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3., [rev.] uppl.  

Stockholm: Nordstedts Juridik 

Fairclough, Norman (1992, tryckt 2000), Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press 

Fairclough, Norman (1993). ”Critical discourse analysis and the marketization of public  

discourse: the universities”, Discourse and Society 4(2), 133-168. 

Fairclough, Norman (1995), Media Discourse, London: Edward Arnold 

Fredriksson, Ingrid, (1969). Könsroller i läroböcker: en undersökning utförd år 1968 på uppdrag av  

Arbetsmarknadens kvinnonämnd. Arbetsmarknadens kvinnonämnd, Stockholm. 

Friedrich, Carl J. & Brzezinski, Zbigniew, (1965), Totalitarian dictatorship and autocracy, 2. ed.,  

Harvard  

Univ. Press, Cambridge, Mass. 

Gentile, Emilio, (2005). The origins of Fascist ideology 1918-1925, 1. English language ed., Enigma,  

New York. 

Gy11, (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,  

Skolverket, Stockholm. 

Heywood, Andrew, (2007). Political ideologies: an introduction, 4. ed., Palgrave Macmillan,  

Basingstoke,  

Holmén, Janne Sven-Åke, (2006). Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska,  



 

34 

svenska och finländska läroböcker under kalla kriget. Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. 

Uppsala : Uppsala universitet, Uppsala. 

Korsell, Lars, (2009). Våldsam politisk extremism: antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och  

vänsterkanten, Säkerhetspolisen, Stockholm. 

Karvonen, Lauri, (1990). Fascismen i Europa, Studentlitteratur, Lund. 

Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  

Malmö: Gleerups. 

Lozic, Vanja, (2011). Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet, 1  

uppl., Gleerups, Malmö. 

Mattlar, Jörgen, (2008). Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk  

(1995-2005), Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, Uppsala, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9390. 

Rodden, John, (2009). Textbook reds: schoolbooks, ideology, and Eastern German identity, The  

Pennsylvania State University Press, University Park, Pa. 

Rydgren, Jens (red.), (2013) Class politics and the radical right, Routledge, London. 

Selander, Staffan (red.), (1991). Läromedel: ett utbildningsmaterial om pedagogiska texter, Högsk.,  

Institutet för pedagogisk forskning, Härnösand. 

Skott, Staffan, (2004). Aldrig mer!: en bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten,  

Utvidgad uppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm,  

Stenfeldt, Johan, (2013). Dystopiernas seger: totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens  

svenska idédebatt, Agering, Diss. Lund : Lunds universitet ,Höör. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3514672&fil

eOId=3526795 

Vesterberg, Pontus, (2013). ”Människor med ’känslig nazistradar’”. En studie av identitet bland vit  

makt-miljön. C-uppsats historia, Uppsala universitet.  

Wigerfelt, Berit & Wigerfelt, Anders S, (2001). Rasismens yttringar: exemplet Klippan,  

Studentlitteratur, Lund. 

9.3 World wide web 

Englund, Boel, (1999). ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” Pedagogisk Forskning i

 Sverige 1999 vol 4 nr 4, s 327–348 http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-

 filer/englund.pdf (Hämtad 2013-11-19) 

Kroksmark, Tomas & Selander, Staffam, (2013). Didaktik. http://www.ne.se/didaktik   

(Hämtad 2013-11-22). 

http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/englund.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/englund.pdf
http://www.ne.se/didaktik


 

35 

Forum för Levande Historia, (2013). Om oss. http://www.levandehistoria.se/om-oss (Hämtad  

2013-12-10)  

Ent, Jeanette & Eriksson, Gunnar, (2013). Diskurs. http://www.ne.se/lang/diskurs (Hämtad  

2013-11-22). 

Hellner, Anders, (2013). Benito Mussolini. Nationalencyklopedin.  

 http://www.ne.se/lang/benito-mussolini (Hämtad 2013-12-06) 

Krause-Jensen, E, (2013). Poststrukturalism. Nationalencyklopedin. 

 http://www.ne.se/lang/poststrukturalism (Hämtad 2013-11-22). 

Malmström, Cecilia, (2013). The rise of right-wing extremism in Europe.  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-464_en.htm (Hämtad 2013-11-

18). 

Morén, Hanna & Sandberg, Per, (2006). Knegarna som kör Porsche och prinsen som gömmer en folklig  

varmkorv: en kritisk diskursanalys av tidningen Expressens möjligheter att leva upp till  

journalistikens idéer och ideal. Luleå tekniska universitet/Musik och medier/Medier och 

upplevelseproduktion, C-uppsats, Luleå. http://epubl.ltu.se/1402- 

1773/2006/091/. (Hämtad 2013-11-22) 

Norborg, Lars-Åke, (2013). Sverige, historia, demokratins genombrott. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/lang/sverige/historia/demokratins-genombrott (Hämtad 2013-

11-18). 

Reinfeldt, Fredrik, (2006). Regeringsförklaring. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-                    

Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2006076_GU096/   

Runblom, Harald, (2006). En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659 (Hämtad 2013-12-06). 

Skolverket, (2013). Läroplaner för Samhällskunskap. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam (Hämtad 2013-12-10).  

Säkerhetspolisen, (2013). Vit makt-miljö. http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/  

politiskextremism/vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd46800055802.html 

(Hämtad 2013-11-22).     

Totalitarism, (2013). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/totalitarism (Hämtad 2013- 

12-06) 

Tvinga, (2013). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/tvinga?i_h_word=tvingade  

(Hämtad 2013-12-06) 

Utbildnings- och kulturdepartementen, (2006). Pressmeddelande.  

http://www.regeringen.se/sb/d/7597/a/74429 (Hämtad 2013-12-10) 

http://www.levandehistoria.se/om-oss
http://www.ne.se/lang/diskurs
http://www.ne.se/lang/benito-mussolini
http://www.ne.se/lang/poststrukturalism
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-464_en.htm
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/091/.%20(Hämtad%202013-11-22)
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/091/.%20(Hämtad%202013-11-22)
http://www.ne.se/lang/sverige/historia/demokratins-genombrott
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2006076_GU096/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2006076_GU096/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-%20%20och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-%20%20och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam
http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd46800055802.html
http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd46800055802.html
http://www.ne.se/lang/totalitarism
http://www.ne.se/sve/tvinga?i_h_word=tvingade
http://www.regeringen.se/sb/d/7597/a/74429


 

36 

 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer. www.codez.vr.se (Hämtad 2014-01-21) 

 

http://www.codez.vr.se/

