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Sammanfattning 

Eftersom skolan har ett demokratiuppdrag som ska genomsyra hela verksamheten var det därför 

relevant att studera hur läroböckers innehåll speglar detta. Syftet med undersökningen har varit 

att studera hur demokrati- och diktaturdiskursen framställs i fyra historieläroböcker för 

gymnasiet. Frågeställningarna som låg till grund för undersökningen var: Hur framställs 

demokratidiskursen? Hur framställs diktaturdiskursen? Hur ser relationen dem emellan ut? För att besvara 

dessa frågeställningar genomfördes en diskursanalys av läroböckernas 1900-talshistoria och fram 

till idag. Undersökningsmaterialet utgjordes av fyra historieläroböcker för gymnasiet som var 

framställda för Lgy11 och kursen Historia 1b 100 p.  

Genom att undersöka förutbestämda nodalpunkter fastställdes ekvivalenskedjor som 

tillsammans utgjorde teman i diskurserna. Demokratidiskursen innehöll positiva skildringar, 

såsom att i demokrati råder yttrandefrihet och en utveckling. Demokrati skildrades även som 

något folk ska kämpa för, upprätthålla och skydda. Diktaturdiskursen kännetecknades av våld, 

stagnation, och en avsaknad av frihet. Kommunismen ingick även i diktaturdiskursen. 

Demokrati- och diktaturdiskurserna jämfördes med varandra och resultatet visade att de 

skildras som varandras motpoler. Till diskurserna knöts ett antal länder vilket skapade en ”Vi och 

dem”- relation, där den västerländska demokratin var det eftersträvansvärda och något som 

länderna skulle uppnå.  

 

Nyckelord: Pedagogik, Diskursanalys, Läroböcker, Demokrati, Diktatur 
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Inledning 

År 2014 benämns som supervalåret med två val under samma år, vilket inte skett tidigare i 

Sverige. Det svenska folket uppmanas av politiker och massmedia, att agera som demokratiska 

medborgare genom att göra sin plikt och gå och rösta i valen. På många gymnasieskolor hålls 

även skolval där elever uppmanas till att delta i röstningen, eftersom skolan har som uppdrag att 

fostra sina elever till demokratiska medborgare. Skolans demokratiuppdrag ska genomsyra hela 

skolans verksamhet och lärare måste ständigt arbeta med detta i sin undervisning. Utifrån våra 

egna erfarenheter från lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har läroböckerna 

fortfarande en framträdande roll i undervisningen. Framförallt i ämnet historia har läroböckerna 

fungerat som ett stöd för undervisningen utformning. Ämnets kursplaner innehåller en kronologi 

som läroböckerna anses följa. Men det är inte enbart det centrala innehållet från kursplanerna 

som ska förmedlas via läroböckerna. Som tidigare nämnts ska skolans demokratiuppdrag 

genomsyra hela verksamheten och därför borde läroböckernas innehåll även behandla detta.  

Därför är det av intresse att studera hur historieläroböckerna inkluderar demokratiuppdraget 

utifrån skildringar av historiska händelser. Självklart går det inte att anta att läroboken är det enda 

läromedlet som används i undervisningen, men eftersom den ändå har en framträdande roll är det 

viktigt att få en inblick i vad som egentligen förmedlas till eleverna. Om läroböckernas innehåll 

visar stora brister eller är problematisk på något sätt, är det lärarens uppgift att lyfta fram och föra 

en diskussion om detta i undervisningen.  

Uppsatsens skrivprocess har varit ett gemensamt arbete, men undersökningens genomförande 

och analys har delats upp. Emma ansvarade för studien av demokratidiskursen och Gargi 

ansvarade för studien av diktaturdiskursen. Den jämförande delen i analysen har gjorts 

gemensamt.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Samuel Edquist för konstruktiv kritik och bra 

kommentarer under skrivprocessen. 
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Bakgrund 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden […] utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.1 

Ovanstående citat är hämtat från den gällande läroplanen för gymnasieskolan och betonar vikten 

av skolans uppdrag som både är att förmedla demokratiska värden och att fostra demokratiska 

medborgare. Detta uppdrag ska genomsyra hela skolans verksamhet och därmed samtliga ämnen. 

Men det ämne som framför allt fokuserar på politiska system, samhällsbildningar och 

demokratins roll är samhällskunskap.2 På grund av detta har tidigare forskning fokuserat just på 

samhällskunskapsämnet och dess framställning av demokrati i läromedel. Bland annat har Agneta 

Bronäs studerat demokratibilder i tyska och svenska samhällskunskapsläroböcker.3  

Läroböcker har sedan länge fyllt en viktig funktion i undervisningen och gör det än idag, bland 

annat påverkar läroböckerna undervisningens innehåll, riktning och som garanti för att uppnå 

målen med undervisningen.4 Idealet är att lärobokens innehåll är faktamässigt korrekt, 

lättförståeligt och nyanserat framställt, och att den ska förmedla skolans och vårt samhälles 

värdegrund såsom den beskrivs i läroplanen.5 Det finns en del forskare som hävdar att 

historieämnet är det som skulle kunna lämpa sig bäst för att främja värdegrunden och skolans 

demokratiuppdrag. 6 Åke Lindström och Hans Albin Larsson menar att det skett ett ökat intresse 

för frågor som berör demokrati, diktatur, intolerans och skolans värdegrund på grund av den 

politiska utvecklingen och de omfattande förändringar som skett under 1900-talet. Detta skapar 

ett behov av historiska kunskaper och förklaringar.7 Det handlar därmed om att legitimera 

skolans värdegrund och demokratiuppdrag genom historiska skildringar.  

Det finns forskare som studerat hur läroböckernas innehåll påverkats av rådande politiska 

klimat. En av dessa är Janne Holmén som skrivit en avhandling om hur svenska, norska och 

finska läroböcker i historia påverkats av ländernas utrikespolitik under Kalla kriget.8 I och med att 

läroplanen är en politiskt framställd föreskrift och läroböckerna anses spegla dess innehåll är det 

                                                
1 Lgy11 (2011), s. 5. 
2 Bronäs (2000), s.9. 
3 Ibid., passim.  
4 Skolverket (2006), s. 14. 
5 Löwengart (2004), s.13. 
6 Ibid., s.9f; Larsson (2001), s.8. 
7 Larsson (2001), s.8; Löwengart (2004), s. 10. 
8 Holmén (2006), passim.  
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därmed av intresse att undersöka hur historieläroböcker legitimerar demokrati genom historiska 

skildringar. På så sätt går det att ta reda på hur demokratiuppdraget genomsyrar läroböckerna.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Läromedelsforskning är ett brett forskningsfält som innefattar bland annat studier av läroböckers 

betydelse för undervisningen. Läromedel är även ett vanligt undersökningsmaterial. Historikern 

Janne Holmén menar att läroböcker kan vara en mycket bra källa för att undersöka samhällets 

syn på historien och omvärlden. Detta på grund av att böckernas författare vill vinna en bred 

acceptans och på så sätt tar hänsyn till den rådande politiska synen.9  

I sin avhandling, Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget, undersöker Holmén om Norges, Sveriges och Finlands 

utrikespolitik under Kalla kriget påverkade hur Sovjetunionen och USA skildrades i ländernas 

läroböcker.10 Som undersökningsmaterial använde sig Holmén av läroböcker i ämnena historia, 

geografi och samhällskunskap och han undersökte perioden från mellankrigstiden fram till år 

2004.11   

Undersökningens resultat visar på att läroböckerna påverkades av de politiska förhållandena 

som rådde.12 Bland annat blev de svenska och finska böckernas bild av Sovjetunionen mer positiv 

efter andra världskrigets slut på grund av att landet stod som en av segermakterna.13 Därefter fick 

läroböckerna en allt mer negativ inställning till Sovjetunionen. Särskilt tog de svenska 

läroböckerna avstånd från Sovjetunionen och allt som det representerade efter dess fall år 1991. 

De svenska läroböckerna minskade sin kritik mot USA och började förespråka 

marknadsekonomi i större utsträckning.14  

I Holméns avhandling lyfts även läroböckerna fram som den enskilt viktigaste faktorn för 

undervisningens utformning, just för att lärare förutsätter att de följer läroplanens mål.15 Detta är 

även något som Boel Englund menar i sin artikel Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande, där 

hennes syfte var att belysa hur läromedel styr undervisningen.16 Genom att redogöra för resultat 

av tidigare läromedelforskning kommer hon fram till att läromedlen har en mycket stark ställning 

                                                
9 Ibid., s. 24. 
10 Ibid., s.12. 
11 Ibid., s.43f. 
12 Ibid., s. 332. 
13 Ibid., s. 316. 
14 Ibid., s. 324. 
15 Ibid., s. 23. 
16 Englund (1999), s. 327. 
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och en viktig roll i undervisningen.17 Precis som Holmén menar Englund att läromedel ses som 

en garanti för lärare att kursplanens mål uppfylls. Läroboken underlättar även för utvärdering och 

ligger ofta till grund för prov.18 Englunds resultat visar även på att läroboken fungerar som ett 

stöd i planering och organisering och skapar en trygghet hos läraren. Det vill säga att vid 

osäkerhet kring sina egna ämneskunskaper, blir läroboken ett hjälpmedel som läraren kan 

använda sig av.19   

Skolverket har även presenterat en rapport, Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, 

användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, som visat på liknande 

resultat. Rapportens syfte var att studera läromedlens roll och funktion i ett urval av ämnen i 

grundskolan.20 Undersökningen bygger på enkäter och intervjuer av lärare som undervisar årskurs 

5 och 9 i något av ämnena bild, engelska eller samhällskunskap.21  

Undersökningens resultat visar att läromedel har en stark ställning i undervisningen, trots att 

det kunde skilja sig mellan årskurserna och hur läromedel brukas.22 Enligt lärarna skapar 

läroboken en trygghet genom att den säkerställer att undervisningen överensstämmer med 

läroplan och kursplan. På så sätt använder sig lärarna av läroböckerna som en garanti för att 

målen ska ingå i undervisningen.23 

Detta kan anses problematiskt då bland annat Gunnar Sparrlöf funnit att läroböckerna brister 

i att uppfylla kursmål. I hans artikel Historia i gymnasieskolan – nya grundkurser och nya läroplaner 

studerar han huruvida lärarna som använder sig av historieläroböcker för kurserna Historia 1b 

och Historia 1a1 kan förverkliga kursernas mål.24 Resultatet för studien är att 

historieläroböckerna innehåller en gedigen genomgång av historien, men att de saknar konkreta 

exempel som bland annat historiska tolkningar, historiebruk och identiteter i enlighet med 

ämnesplanerna. Därför menar Sparrlöf att det kan vara problematiskt för lärarna att endast 

använda sig av dessa läroböcker i sin undervisning. Ambitiösa lärare måste därmed ägna mer tid 

åt att producera kompletterande texter.25  

När det gäller forskning kring demokrati i läroböcker har fokusområdet främst varit på 

innehållet i samhällskunskapsläroböcker. En av de som studerat demokratibegreppet i 

samhällskunskapsläroböcker är Mats Wingborg som presenterat sin studie i rapporten, Vilken 

                                                
17 Ibid., passim. 
18 Ibid., s. 339. 
19 Ibid., s. 339f. 
20 Skolverket (2006), passim. 
21 Ibid., s. 28ff. 
22 Ibid., s. 129f. 
23 Ibid., s. 132. 
24 Sparrlöf (2012), s.63. 
25 Ibid., s.79. 
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demokrati? En granskning av demokratibegreppet i läroböcker för samhällskunskap. Wingborg menar att det 

är relevant att studera hur demokrati behandlas i skolans läroböcker på grund av skolans 

demokratiuppdrag. Wingborgs val att studera samhällskunskapsläroböcker är på grund av att han 

menar att de har särskilt stora krav på sig att behandla demokratifrågorna.26  

Wingborg kommer bland annat fram till att samhällskunskapsläroböckerna definierar 

begreppet ”demokrati” utifrån den klassiska definitionen, nämligen begreppets ursprung från 

grekiskans ”demos” (folk) och ”kratien” (härska). Förutom den klassiska definitionen innehåller 

även läroböckerna en vagare definition, som benämns ”den västerländska demokratin” som 

beskriver den form av demokrati som förekommer i västvärlden och USA.27 Wingborg kommer 

även fram till att läroböckerna inte behandlar demokratins relation till de grundläggande 

mänskliga rättigheterna, som yttrandefrihet och tryckfrihet.28 

En liknande och mer omfattande studie har gjorts av Agneta Bronäs som undersöker och 

jämför tyska och svenska läroböcker med inriktning samhällskunskap i sin avhandling Demokratins 

ansikte. En jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Bronäs kartlägger 

och analyserar hur demokrati gestaltas och förändras över tid i böcker utgivna under åren 1950-

1999.29 

Utgångspunkten för Bronäs undersökning var att skolan ska fostra elever genom att förmedla 

demokratiska värderingar. En del av demokratiundervisningen i skolan sker med hjälp av 

läroböcker och kan påverka elever och lärares tänkande kring demokrati.30 Därmed fungerar 

böckerna som stöd för elever att kunna tillägna och förstå demokratins innehåll.31 

Undersökningens resultat visar, precis som Wingborgs, att både tyska och svenska läroböcker 

betonar den västerländska demokratin som något som ser likadant ut i alla västerländska länder. 

Bronäs menar att detta oftast används för att legitimera den egna samhällsmodellen.32 De svenska 

läroböckerna som Bronäs studerade beskrev den svenska demokratin som något unikt och 

säreget: att den har en lång, stabil historia och tradition. Den svenska demokratin legitimeras 

genom att den jämförs med andra länder som inte kommit lika långt i sin demokratiutveckling. 33 

På samma sätt avgränsas den svenska demokratin från diktaturer, där diktaturen får agera motpol 

med beskrivningar av ”våld” och ”terror”.34 Detta är relevant för denna undersökning för att 

                                                
26 Wingborg (1987), s. 7. 
27 Ibid., s. 11; s. 33. 
28 Ibid. 
29 Bronäs, (2000), s. 21. 
30 Ibid., s. 10f. 
31 Ibid., s. 22. 
32 Ibid., s. 21. 
33 Ibid., s. 223. 
34 Ibid., s. 203. 
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studera om liknande resultat går att finna i historieläroböcker, då detta kan ge svar på frågor om 

vad demokrati innebär genom att undersöka relationen mellan demokrati och diktatur.  

Undersökningens resultat visar på att bilden av demokrati inte är helt entydig och att den 

förändras över tid. Bland annat betonas valdeltagandet och valfriheten som det mest väsentliga 

för demokratin under åren 1990-1999.35 Folket förväntas att vara aktiva och engagerade 

medborgare och utöva sin makt genom valdeltagande. Men detta måste ske enligt de politiska 

spelreglerna som råder och detta förutsätter att man som medborgare måste ha kunskap om 

samhället.36 De som ska leda folket åt ”rätt” riktning är därmed staten som målas upp som 

demokratins väktare.37 På så sätt menar Bronäs att medborgarna även beskrivs som 

”oengagerade, okunniga och i behov av ledning”.38  

Ovanstående forskning har främst fokuserat på samhällskunskapsläroböcker och hur skolans 

demokratiuppdrag speglas i dessa. Liknande studier har gjorts på historieläroböcker men fokuset 

har legat på hur värdegrunden tar sig i uttryck i dem. Bland annat är Mia Löwengarts studie Bilden 

av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i historia ett exempel på detta. Hon studerade om 

värderingar i läroplanens mål om att värna om människors lika värde stämmer överens med 

innehållet i historieläroböcker. Fokus ligger på judisk historia, antisemitism och Förintelsen.39 

Genom en innehållsanalys av historieläroböcker kommer hon bland annat fram till att den judiska 

minoritetens historia i Europa inte får så stort utrymme. Men när den väl omnämnts i 

historieböckerna saknar den ofta en historisk kontext, är kortfattad och förfrämligande. Judarna 

beskrivs ofta som offer.40 Även om Löwengart inte explicit fokuserar på relationen mellan 

demokrati och diktatur, belyser hon däremot hur innehållet i historieläroböcker behandlar 

odemokratiska världen, såsom nazismen.41 Detta är något som ingår i denna studie, skillnaden är 

att denna studie fokuserar på diktatur i en vidare mening där nazismen kommer att ingå.  

Det finns även ett examensarbete i utbildningsvetenskap som behandlar fascismens 

framställning i historieläroböcker, nämligen Fascism i historieläroböcker. En studie av dess skildring och 

utrymme över tid av Antonio Pasquariello och Orkan Cetinkaya. Syftet var att undersöka och 

granska hur odemokratiska värden behandlas i historieläroböcker för gymnasiet under åren 1983-

2012.42 I likhet med denna studie ha de också tagit avstamp i skolans demokratiuppdrag.43 Deras 

                                                
35 Ibid., s. 194; s. 203. 
36 Ibid., s. 209. 
37 Ibid., s. 207. 
38 Ibid., s. 195. 
39 Löwengart (2004), s.6. 
40 Ibid., s.46. 
41 Ibid., passim.  
42 Pasquariello & Cetinkaya (2013), s. 14; 20f. 
43 Ibid., s. 5ff. 
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resultat visar på att fascismen får ett litet utrymme och att detta inte förändras över tid. De drar 

även slutsatsen att på grund av det lilla utrymme som fascismen ges i läroböckerna skapar dåliga 

förutsättningar att uppnå skolans demokratiuppdrag.44 Detta kan liknas vid den problematik som 

Sparrlöf lyfter fram i sin studie; om läraren enbart använder sig av läroböcker i undervisningen 

uppnås inte målen. 

I studien fann Pasquariello och Cetinkaya att fascismstyret betonas som en diktatur.45 På så 

sätt kommer även fascismen, precis som nazismen, innefattas i begreppet diktatur i denna studie. 

Varken Pasquariello och Cetinkaya eller Löwengart undersöker demokratibegreppet i 

historieläroböcker, vilket däremot har gjorts i samhällskunskapsläroböcker. Därmed är det högst 

relevant att undersöka detta, vilket kommer att studeras i denna undersökning.  

Tidigare forskning har behandlat lärobokens ställning i undervisningen och dess innehåll kan 

påverkas av rådande samhällsklimat och skolans styrdokument. Det har visat sig att det finns en 

forskningslucka gällande historieläroböcker som studieobjekt och hur demokrati behandlas i dem. 

På så sätt kan denna studie bidra till forskningen.  

Teoretiska utgångspunkter 

Hegemoni och historiemedvetande 

I följande avsnitt kommer hegemonibegreppet att diskuteras. Den som myntade begreppet 

hegemoni var marxisten Antonio Gramsci som definierade två olika typer av makt. Den ena 

typen är domino som är direkt och bygger på fysiskt våld. Den andra typen är hegemoni som är en 

maktutövning där rådande samhällsuppfattningar upprätthålls av en övre samhällsklass som inte 

utmanas, trots att det finns en förtryckt underklass.46 Denna maktutövning realiseras bland annat 

genom informationsstyrning, utbildning, kultur, lagstiftning och medborgarfostran och på så sätt 

övertygas medborgarna om styrets välvilja. Därför har staten en viktig roll för att upprätthålla 

hegemonin.47 

Gramsci har blivit kritiserad för sin teori för att den inte skulle kunna tillämpas som metod på 

demokratiska samhällen, eftersom teorin om en härskande överklass med full makt över 

medborgarnas tankar inte fungerar i en demokrati.48  

                                                
44 Ibid., s. 39. 
45 Ibid., s. 37. 
46 Bergström & Boreus (2002), s. 372; Linderborg (2001), s. 14. 
47 Linderborg (2001), s. 14. 
48 Ibid., s. 20. 
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Historikern Åsa Linderborg menar dock att det är viktigt för en demokrati att bevara 

samhällsstrukturerna eftersom ”makteliterna” inte kan förlita sig på domino för att få igenom sin 

vilja, utan måste istället använda sig av övertalning.49 Därmed ser inte ”de underlydande” sig 

själva som undergivna utan istället betraktas hegemonin som sunt förnuft, något som blivit 

naturligt givet.50 

Historiemedvetande handlar om föreställningar om vad historien ska innefatta och vilken 

mening och mål som den har. Historiemedvetande är något som skapas kollektivt, där en grupp 

människor ”väljer” att minnas vissa historiska företeelser. Det är hur dessa val görs som är 

intressant att studera ur ett maktperspektiv.51 Det som räknas som historisk kunskap är byggt på 

ett urval av fakta som någon har bestämt är värda att minnas. Olika uppfattningar om den sociala 

ordningen konkurrerar med varandra genom att hämta argument från händelser som skett i det 

förflutna. Detta gör att historien blir ett politiskt slagfält. Den som har makt över hur det 

allmänna historiemedvetandet utformas får också kontroll över den allmänna opinionen.52 På så 

sätt finns det en relation mellan historiemedvetande och hegemoni. 

Historieläroböcker innehåller berättelser som har hegemonianspråk, med andra ord berättar 

den kollektivets vilja. Innehållet i historieläroböckerna är selektiv kunskap eftersom en del 

historiska företeelser exkluderats medan andra inkluderats. På så sätt skapas också en etablerad 

version av historieskrivningen, en så kallad diskurs.53  

Diskurs och diskursanalys 

Definitionen av begreppet diskurs är något komplicerat och har använts inom olika 

forskningsgrenar. Enligt Winther Jörgensen och Phillips råder det inte någon enighet om 

innebörden av begreppet eller hur diskurser analyseras.54 En förenklad definition av begreppet är 

att diskurs avser någon form av social praktik som har med språkanvändning att göra. Sociala 

praktiker handlar bland annat om människors handlingsmönster och vanor som är mer eller 

mindre regelstyrda.55 Språkanvändningen kan följa olika mönster och diskursanalysen handlar om 

att studera dessa.56 Det är alltså genom språket som verkligheten skapas och diskurser ”avgränsar 

och utesluter, men samtidigt ger oss raster med vars hjälp vi kan urskilja vad som är sant, 

                                                
49 Ibid., s. 21. 
50 Edquist (2001), s. 34. 
51 Linderborg (2001) s. 32. 
52 Ibid., s. 33. 
53 Ibid., s. 35. 
54 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7. 
55 Bergström & Boréus (2012), s. 23. 
56 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7. 
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relevant, rimligt och möjligt”. 57 Därmed blir diskursen ett medel för maktutövning, där den 

definierar det som anses vara vedertaget och naturligt. Samtidigt definieras även det avvikande 

och onormala.58 

Den franska filosofen och idéhistoriken Michel Foucault är den som framförallt utvecklat 

diskursanalysen som teori genom empiriska undersökningar. Enligt honom finns det inte en 

absolut sanning, utan olika sociala domäner som bestämmer vad som är sant eller falskt. Syftet 

med diskursanalys är att kartlägga strukturen, det vill säga vad som får och inte får sägas, inom 

domäner.59  

En inriktning som utvecklats ur diskursanalysen är Faircloughs kritiska diskursanalys. Med 

”kritisk” menas att diskursanalysen har som uppgift att klarlägga de ojämlika maktförhållandena i 

sociala relationer. Syftet med den kritiska diskursanalysen blir därav att ställa sig på de 

undertryckta samhällsgruppernas sida och att jämna ut maktförhållandena i samhället som 

helhet.60 

Fördelarna med en kritisk diskursanalys är att Fairclough utvecklat en modell som gör det 

möjligt att göra systematiska analyser av kommunikation och samhälle, genom att studera text, 

diskursiv- och social praktik i symbios.61 Fairclough kritiserar renodlad textanalys och menar att 

det enbart är en ytlig förståelse av relationen mellan text och samhälle. Enligt honom är 

textanalysen otillräcklig eftersom det inte går att se de samhälleliga strukturerna.62  

Det finns andra teoretiker inom diskursanalysen som har inspirerats av Foucault, bland annat 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De har utvecklat diskursteorin som innebär att alla sociala 

fenomen kan analyseras med diskusanalytiska verktyg. De drar inte någon skiljelinje mellan språk 

och praktik. Därmed är diskursbegreppet bredare än Faircloughs och Foucaults.63 Till skillnad 

från Fairclough som utvecklat ett konkret analysverktyg och även prövat detta på empiriskt 

material, så har inte Laclau och Mouffe gjort detta.64 Detta betyder dock inte att diskursteorin 

inte går att använda för analyser av empiriskt material.65   

Enligt diskursteorin etablerar nodalpunkter diskursen och utgör ett centralt begrepp. 

Nodalpunkterna får endast mening när de kopplas samman med andra meningsbärande element.  

I exempelvis den politiska diskursen kan ”demokrati” vara en nodalpunkt. Begreppet 

                                                
57 Börjesson & Palmblad (2007), s. 10. 
58 Edquist (2001), s. 30. 
59 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19; Foucault (1993), s. 7f. 
60 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 69f. 
61 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s.74. Fairclough (1992), s. 72f. 
62 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 72. 
63 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 31; Bergström & Boreus (2012), s. 364. 
64 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 31. 
65 Ibid., s. 57. 
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”demokrati” får därmed sin betydelse när det kopplas samman till meningsbärande element som 

”yttrandefrihet” eller ”fria val”.66 På detta sätt går det att utröna vad som kännetecknar diskurser 

genom att klarlägga de kedjor av betydelse som de ekvivalerar.67  

Trots Faircloughs kritik mot renodlad textanalys, kommer vi endast att undersöka en av de tre 

dimensionerna i hans analysmodell, vilket är texten. Detta menar dock Winther Jörgensen och 

Philips trots allt visat sig vara det vanligaste tillvägagångssättet bland forskare som har använt sig 

av kritisk diskursanalys.68 Analysen kommer att kompletteras med Laclau och Mouffes begrepp 

nodalpunkt och ekvivalenskedjor. Detta kommer att beskrivas närmare i metodavsnittet. 

 

                                                
66 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 33; s. 58; Bergström & Boreus (2012), s. 367f. 
67 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 58. 
68 Ibid., s. 94. 



 

16 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur demokrati och diktatur framställs i fyra 

historieläroböcker för gymnasiet. Genom att undersöka läroböckernas diskurser kring begreppen 

demokrati och diktatur går det att utröna hur läroböckernas innehåll speglar skolans 

demokratiuppdrag. För att kunna uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att ligga till 

grund för undersökningen: 
 

-  Hur framställs demokratidiskursen? 

-  Hur framställs diktaturdiskursen? 

-  Hur ser relationen dem emellan ut?  
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Metod 

Den metod som har valts är diskursanalys, vilken presenterades i teoriavsnittet. Diskursanalysen 

är både en teori och en metod som kan användas som ett konkret verktyg för empiriska 

undersökningar. Eftersom syftet med undersökningen är att studera hur demokrati och diktatur 

skildras i historieläroböcker, handlar detta om hur textens språk skapar diskurser.  

En av Faircloughs dimensioner, det vill säga textdimensionen, kommer att studeras i denna 

undersökning eftersom det inte finns någon möjlighet att studera den diskursiva och sociala 

praktiken. Det skulle innebära att en studie av hur texten konsumeras och produceras skulle 

krävas, vilket inte ryms inom undersökningens ramar. I vårt fall blir undersökningen en renodlad 

textanalys. Undersökningens genomförande bygger även på Laclau och Mouffes begrepp 

nodalpunkter och ekvivalenskedjor. Dessa kommer att utgöra analysverktyget för undersökningen 

och kommer att preciseras i följande avsnitt. 

Analysverktyg 

För att kunna genomföra undersökningen och tolka de diskurser som råder kring demokrati och 

diktatur i läroböckerna krävs specifika nodalpunkter. I denna undersökning kommer 

nodalpunkterna att bestå av begrepp som relateras till ”demokrati” och ”diktatur”.  

En svårighet med undersökningen är att nodalpunkterna ”demokrati” och ”diktatur” kan vara 

alltför snäva. Andra begrepp som likställs med demokrati och diktatur kommer därför att fungera 

som nodalpunkter i undersökningen. Dessa är följande: ”allmän rösträtt” och ”parlamentarism”.  

Även till begreppet ”diktatur” kommer fler nodalpunkter att tillföras. Dessa begrepp är: 

”odemokratisk”, ”diktator”, ”totalitär regim”, ”fascism” och ”nazism”. I undersökningen 

kommer även böjningar av samtliga nodalpunkter att ingå, exempelvis: ”parlamentarisk”, 

”demokratisering” och ”fascistisk”. 

Det kan te sig underligt för vissa läsare att inte inkludera ”kommunism” som en enskild 

nodalpunkt. Anledningen till detta är att det finns en möjlighet att kommunism kan föras in i en 

diskurs som inte berör diktatur. Det kan exempelvis handla om kommunism i 1800-talets 

marxistiska anda och därmed skulle kommunsimbegreppet ingå i en helt annan diskurs. Om det 

visar sig att kommunism ingår i ekvivalenskedjorna kommer detta självklart tas i beaktning.  

Utifrån dessa nodalpunkter kommer vi att undersöka om det finns ett genomgående mönster, 

det vill säga hur ekvivalenskedjorna bildar en diskurs. Detta kommer att ske genom en kvalitativ 

textanalys och för att tydliggöra hur analysen genomförts får följande citat hämtat från Perspektiv 
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på historien illustrera ett exempel: ”Vägen tycktes ligga öppen för att skapa en bättre värld grundad 

på demokrati, välstånd, internationellt samarbete och fred.”69 Utifrån citatet är nodalpunkten 

”demokrati” och dess ekvivalenskedja blir följande: demokrati – bättre värld – välstånd – 

internationellt samarbete – fred.  

Genom att fastställa ekvivalenskedjor skapar detta en diskursiv ordning kring begreppet 

demokrati. Att redovisa varje citats ekvivalenskedja ryms inte inom uppsatsens ramar och skulle 

skapa en något tradig analys. Därför kommer undersökningens resultat presenteras tematiskt. 

Dessa teman har därmed en sammanfattande funktion och har inte konstruerats på förhand 

eftersom vi inte vet hur ekvivalenskedjorna ser ut. Temana konstrueras utifrån de gemensamma 

mönster som framgår ur ekvivalenskedjorna och ska inte ses som skilda från varandra, utan 

tillsammans utgör de diskursen. 

 Genom att låta undersökningsmaterialet styra utformningen av analysens teman, betyder detta 

att undersökningen förutsätter att vi har ett öppet förhållningssätt till materialet.  

Reflektioner över metoden 

När det gäller diskursanalysen handlar det inte om att ta reda på vad som är sant eller falskt. Det 

är utsagorna som är av intresse för diskursanalysen för att det sedan ska gå att säga något om 

diskursens sociala konsekvenser. Vi själva skapar demokratidiskursen och framför allt i vår 

lärarroll förväntas det att vi ska arbeta efter skolans styrdokument där demokratiuppdraget ingår. 

Detta gör att vi undersöker en diskurs vi själva ligger nära. Därför kan undersökningens resultat 

uppfattas som något självklara eftersom ens egna värderingar bygger på den diskursen. Detta blir 

dock inte problematiskt eller mindre intressant om man ser på undersökningsmaterialet med 

distans. Syftet med diskursanalysen är att avslöja det vi uppfattar som självklart.  

Undersökningsmaterialet med dess utsagor har därför styrt utformningen av analysens teman. 

Detta för att undvika att våra egna uppfattningar om demokrati och diktatur ska förutbestämma 

diskurserna.  

Det finns förstås problem med ett sådant öppet förhållningssätt. Det kan finnas en risk att 

hamna på fel spår och därmed inte hålla sig till det övergripande syftet.70 Vi har dock 

fördefinierade nodalpunkter som kommer att fungera som riktlinjer, alltså är det endast 

ekvivalenskedjorna som inte kommer att vara förutbestämda. Undersökningens analys kommer 

att underbyggas av flera citat och referat, för att skapa så mycket transparens som möjligt. 

                                                
69 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 270.  
70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012), s.217. 
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Därmed är förhoppningen att det blir tydligt för läsaren på vilka premisser som tolkningarna 

gjorts. 

Urval och avgränsning 

Läroböckerna som ligger till grund för undersökningen är fyra historieläroböcker utformade för 

kursen Historia 1b som ingår i Lgy11, eftersom vi vill undersöka hur läroböckernas demokrati- 

och diktaturdiskurser ser ut idag. Som tidigare nämnts kan vi inte tala om en generell diskurs 

eftersom endast fyra läroböcker studeras. Däremot kan detta illustrera ett exempel och ge oss en 

inblick vad diskurserna innefattar.  

Ett annat möjligt undersökningsmaterial hade varit historieläroböcker för grundskolan, men 

en anledning till att dessa valdes bort är att vi önskade innehållsrika läroböcker. Efter att ha 

granskat de olika böckerna kom vi fram till att historieläroböckerna för högstadiet bestod av mer 

bilder och kortfattade textstycken. Därför valdes historieläroböcker för gymnasiet som 

undersökningsmaterial.  

Försök har gjorts för att få fram försäljningssiffror för historieläroböckerna. Detta har dock 

inte varit möjligt, därför har vi valt fyra läroböcker från etablerade läroboksförlag med stor 

omsättning. Även om det inte går att urskilja i hur stor utsträckning deras omsättning utgörs av 

de specifika läroböckerna, går det ändå att anta att många skolor köper in dessa böcker.  

 En avgränsning har även gjorts i materialet genom att undersökningen enbart kommer att 

fokusera på 1900-talet och framåt. Anledningen till denna avgränsning är att undersökningen inte 

ska bli alltför omfattande för uppsatsens omfång. Som tidigare nämnts menar Lindström och 

Larsson att det skedde stora politiska förändringar under 1900-talet och därmed har intresset ökat 

för bland annat demokrati och diktatur.71 Därför är 1900-talet rätt tidsperiod för vår 

undersökning.  

 

Här nedan presenteras de böcker som valts: 

 Epok Historia 1b, 2011, Sten Elm & Birgitta Thulin, Interskol, Malmö 

 Den lilla människan och de stora sammanhangen Historia 1b 100 p, 2012, Sture Långström, 

Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg, Studentlitteratur, Lund. 

 Perspektiv på historien 1b, 2011, Hans Nyström , Lars Nyström & Örjan Nyström, Gleerups, 

Malmö. 

                                                
71 Larsson, (2001), s.8; Löwengart (2004), s. 10. 
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 Alla tiders historia 1b, 2011, Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Löwgren, Gleerups, 

Malmö. 

I analysen kommer läroböckernas titlar att förkortas så att kursnamnen kommer att tas bort, 

det vill säga att exempelvis ”Alla tiders historia 1b” kommer i analysen att benämnas som 

”Alla tiders historia”.  Detta görs för att texten ska bli mer läsvänlig.  
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Analys 

Undersökningens resultat kommer att presenteras tematiskt. Undersökningen kommer att bestå 

av två huvudkapitel, demokratidiskursen och diktaturdiskursen. Varje kapitel kommer att innehålla 

teman. Kapitlet demokratidiskursen kommer att innehålla följande teman: frihetens demokrati, kampen 

för demokrati, drömmen om demokratin, den positiva demokratin, den västerländska demokratin och 

demokratins problem.  Därefter följer avsnittet om diktaturdiskursen som kommer att innehålla 

följande teman: Diktaturen och dess ledare, den inskränkande diktaturen, den repressiva diktaturen, den 

regressiva diktaturen och den kommunistiska diktaturen. Avslutningsvis kommer en jämförande analys 

av demokrati- och diktaturdiskurserna att redovisas.  

Demokratidiskursen 

Frihetens demokrati 

Frihet är ett återkommande inslag i läroböckernas demokratidiskurs. I tre av fyra undersökta 

läroböckerna återfinns olika beskrivningar av frihet i demokratibegreppets ekvivalenskedjor.  

I Alla tiders historia står det att när Sovjetunionen upplöstes fanns det: ”förhoppningar om 

större frihet och demokrati”72 och att de kommunistiska systemen föll på grund av att folket 

inom sovjetväldet protesterade och ställde krav på ”frihet och demokrati”.73 Detta är två exempel 

på hur friheten tätt knyts samman till demokratibegreppet. Genom att skriva de båda orden 

tillsammans och sätta konjunktionen ”och” emellan går det att dra slutsatsen att begreppen går 

hand i hand med varandra. Där frihet råder, råder också demokrati och vice versa.  

 Inom demokratidiskursen förekommer även yttrandefriheten, det vill säga att folket fritt får 

uttrycka sina åsikter. I Perspektiv på historien återfinns följande beskrivning: “Under ’pragvåren’ 

1968 påbörjades en demokratisering av samhället. För första gången på tjugo år kunde 

medborgarna fritt uttrycka sina åsikter[…]”74 Här bildas en ekvivalenskedja där ”första gången” 

och ”fritt uttrycka” kopplas till nodalpunkten ”demokratisering”. Detta visar inte bara på att det 

råder yttrandefrihet i en demokrati, det visar även på att innan demokratiseringen ägde rum fanns 

en avsaknad av yttrandefrihet i Tjeckoslovakien. Yttrandefriheten är därmed ett betydelsefullt 

inslag, och ytterligare ett exempel på att yttrandefrihet lyfts fram som en viktig del för en 

                                                
72 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s.356. 
73 Almgren, m.fl. (2011), s. 370. 
74 Nyström, m.fl. (2011), s. 349. För fler exempel se: Almgren, m.fl. (2011), s. 288; Långström, Ader, Ederdal, 

Hedenborg (2012), s. 207. 
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demokrati finns i Den lilla människan och de stora sammanhangens beskrivning av dagens demokrati i 

Ryssland: 

Därefter anser Rysslands ledare att landet är en demokrati. Val har hållits, men bland annat 

medierna (tidningar, radio och tv) har inte full frihet. Dessutom har journalister, kritiker och 

politiska motståndare mördats eller skrämts till tystnad, vilket har gjort att landet än så länge inte 

kan anses vara en fullvärdig demokrati.75 

Ledarna för Ryssland definierar sig själva som en demokrati, men enligt läroboken räcker det inte 

enbart med att val hålls. Det som gör att landet inte till fullo kan klassas som en demokrati är att 

det inte råder full frihet, i form av yttrandefrihet. Denna frihet blir därmed mycket viktig för att 

legitimera demokratin, men även för att särskilja den från diktatur. I Den lilla människan och de stora 

sammanhangens finns en text riktad direkt till eleverna: ”Med hjälp av historien kan du bli mer 

medveten om de stora skillnader i frihet som finns mellan demokratier och diktaturer.”76 

 Därmed blir definitionen av demokrati ett vidare begrepp, där folkomröstning inte är 

tillräckligt. I demokrati krävs det även att en frihet ska råda.   

Kampen för demokrati 

Ett återkommande inslag i demokratins diskurs är ”kamp”. För att införa demokrati krävs det att 

folket både kämpar för den, men även för att behålla den. Denna kamp benämns ofta som 

fredlig. Ett exempel på detta är Epoks beskrivning av Nelson Mandela: 

Mandela blev under 1990-talet symbol för en fredlig demokratisk utveckling i Sydafrika […]. Som 

president har han med fredliga medel och hård kamp för samförstånd lyckats genomföra 

demokrati i sitt land.77 

Ett rimligt antagande är att genom att kampen beskrivs som hård betyder detta att den inte varit 

helt smärtfri, och ordet fredlig bevisar att kampen gått rätt till.  

Kampen återfinns även i de andra läroböckerna, bland annat nämns den i en rubrik i Alla tiders 

historia som ”kampen för parlamentarism och demokrati i Sverige”.78 Det är dock inte enbart 

kampen för demokrati som betonas i läroböckerna, utan även kampen mot något. 

I läroböckernas diskurs är det framförallt en kamp mot diktaturen som genomsyras. Det är 

mot diktaturen som demokratin behöver skyddas och försvaras.79 Kanske blir denna diskurs allra 

tydligast i Den lilla människan och de stora sammanhangen. Där finns det ett stycke i boken som går 

                                                

75 Långström, m.fl. (2012), s. 175f. 
76 Ibid., s.13. 
77 Elm & Thulin (2011), s. 303. 
78 Almgren, m.fl. (2011), s. 267. Se även: Långström, m.fl. (2012), s. 298; Nyström, m.fl. (2011), s. 261. 
79 Långström, m.fl (2012), s. 298; s. 259; s. 13; Nyström, m.fl. (2011), s. 358; s. 286. 
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under rubriken ”Ett försvar av demokratin”, där eleverna uppmanas att använda sin 

historiekunskap till att värna om demokrati:  

Du och din generation och kommande generationer kan med hjälp av den kunskapen se till att 

demokratin inte bara blir en kort parentes i mänsklighetens historia - en historia som annars är så 

full av våld och övergrepp mot människor. Istället kan ni försöka utveckla demokratin och låta fler 

få möjlighet att påverka sina liv. Demokrati är som kärlek, har någon sagt. Ska den leva måste man 

ständigt arbeta på att hålla den vid liv.80 

Genom att skriva att eleverna ska ”se till” att demokratin inte försvinner, uppmanas de därför att 

kämpa för att skydda den. Och inte bara att de ska skydda den, den behöver även försvaras för att 

överleva och det är elevernas uppgift. Intressant är att eleverna ska använda sin kunskap, det vill 

säga kunskapen om att demokrati är det bättre alternativet. Kunskapen om demokrati blir därmed 

det enda alternativet för en fredlig värld. Detta är ett tydligt exempel på hur diskurser kan 

användas som maktmedel för skapandet av en hegemoni. 

Det finns även fall där kampen inte alltid beskrivs som fredlig, exempelvis belyser ett citat från 

Alla tiders historia detta: ”Förhoppningsvis leder revolterna till att demokrati blir regel, och inte 

som hittills, undantag, inom den muslimska världen.”81 Detta är motsägelsefullt mot tidigare 

exempel som lyfts fram. I fall där våldsverkan sker för demokratins skull rättfärdigas detta genom 

att målen helgar medlen, men detta var inte ett genomgående mönster i läroböckerna utan endast 

ett undantag.  

Demokrati ses även som en vinst. Citat hämtat från Alla tiders historia får illustrera som 

exempel på detta: ”Utgången av första världskriget betydde en seger för demokratins idé”82 och 

”Beslutet om politisk demokrati innebar en seger för dem som ville ha en lugn och demokratisk 

utveckling av samhället”.83 Genom att återkoppla ordet seger till demokrati, bildas en diskurs om 

demokrati som en vinst, något eftersträvansvärt som är värt att kämpa för.  

USA får en framträdande roll inom demokratidiskursen. Bland annat i Epok beskrivs landet 

som garant för att demokratins seger ska vara säkrad. Genom landets militära styrka blir därmed 

USA demokratins främste försvarare och ett land som världen behöver.84  

                                                
80 Långström, m.fl. (2012), s. 13. 
81 Almgren, m.fl. (2011), s. 410. 
82 Ibid., s. 275.  
83 Almgren, m.fl. (2011), s. 271. För fler exempel se: Nyström, m.fl. (2011), s. 261; Långström, m.fl. (2012), s. 

163; Elm & Thulin (2011), s. 360; 217. 
84 Elm & Thulin (2011), s. 360. 
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Drömmen om demokratin 

Ett tydligt mönster i diskursen kring demokrati är att det är något som människor längtar efter, 

hoppas på och drömmer om. I Perspektiv på historien står det att efter att Tjeckoslovakien påbörjat 

sin demokratisering spreds stora förhoppningar om framtiden.85 En liknande beskrivning 

återfinns i Den lilla människan och de stora sammanhangen: 

Tjeckoslovakien var det enda av länderna i Central- och Östeuropa som under en del av 

mellankrigstiden hade varit en demokrati. Efter andra världskriget fanns det fortfarande kvar 

tankar och drömmar om att något liknande skulle kunna byggas upp igen[…] 86 

På så sätt blir demokratin en dröm om något bättre. Citatet visar även på att folket har en längtan 

bort från det rådande klimatet, det vill säga diktatur.87 Att våldshandlingar inte kopplas till 

begreppet demokrati har belysts tidigare under temat kampen för demokrati. Detta gäller även i 

demokratidrömmen. I Perspektiv på historien beskrivs den historiska händelsen ”Ådalen 31” på 

detta sätt: 

 

När Ådalsarbetarna besköts av militär upplevdes det av många som det definitiva beviset för att 

samhället svikit de framtidsdrömmar om demokrati och välstånd som väckts vid krigsslutet.88 

Att militären skjuter på den egna befolkningen är ett svek mot demokratin. Därmed markeras det 

starkt att våldshandlingar mot den egna befolkningen inte är förenligt med demokrati.   

Den positiva demokratin 

Demokrati skildras ofta i positiv bemärkelse. Bland annat beskrivs demokratin i Alla tiders historia 

som en positiv utveckling.89 Med andra ord innebär demokratisering en förbättring, men vad 

ingår då i denna positiva utveckling? 

I läroböckernas diskurs kring demokrati beskrivs utvecklingen bland annat så här: 

Nu hade demokratiska reformer genomförts i ett stort antal länder. Vägen tycktes ligga öppen för 

att skapa en bättre värld grundad på demokrati, välstånd, internationellt samarbete och fred.90  

 

Utvecklingen innebär därmed att hela världen tjänar på att länder demokratiseras. Intressant är 

                                                
85 Nyström, m.fl. (2011), s. 349. 
86 Långström, m.fl. (2012), s. 231. För fler exempel se s. 207. 
87 För fler exempel se: Långström, m.fl. (2012), s. 207; s. 355; Almgren, m.fl. (2011), s. 356. 
88 Nyström, m.fl. (2011), s. 308. 
89 Almgren, m.fl. (2011), s. 382. 
90 Nyström, m.fl. (2011), s. 269. 
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hur Den lilla människan och de stora sammanhangen beskriver demokrati: ”Fler och fler länder runt 

jorden blir demokratier därför att människor föredrar demokratier framför diktaturer”.91 Det 

finns därmed ett antagande om att människor vill ha demokrati och att detta är något universellt.  

Den västerländska demokratin 

I Den lilla människan och det stora sammanhanget står det att samhällskunskapsämnet infördes för att 

eleverna skulle lära sig om ”vår demokrati”.92 Det som uttrycks i läroböckerna är att ”vår 

demokrati” är den västerländska demokratin. I Epok finns en beskrivning av staten Israel som ett 

”modernt västerländskt samhälle med avancerad teknik och politisk demokrati för de invånare 

som är israeliska medborgare”.93 På liknande sätt skildras Indien, då ”[…]det som positivt skilt 

Indien från grannländerna är landets fasthållande vid den västerländska demokratin[…].”94  

I båda fallen är det tydligt att det inte bara är demokrati som länderna har, utan det är den 

västerländska demokratin. Det framgår även att det positiva med Indien är att till skillnad från sina 

grannländer har anammat den västerländska demokratin. På så sätt bildas en demokratidiskurs 

om en demokrati som bygger på västerländska idéer och traditioner. Därmed går det att säga att 

väst gör anspråk på att ha den rätta demokratin och att det förväntas att samtliga länder ska sträva 

efter detta.  

Tidigare har det framkommit att USA framställs som demokratins beskyddare. Landet 

beskrivs även som världens ledande demokrati.95  USA har en symbolisk funktion för demokrati i 

läroböckernas diskurs: ”Årtiondena efter andra världskriget och fram till 1990 stod Sovjet och 

USA, kommunism och den västerländska demokratin, mot varandra.”96  Ovanstående citat bildar 

två sidor. På ena sidan kopplas Sovjet och kommunism samman och står i motsats till USA som 

kopplas samman med den västerländska demokratin. Det förekommer även att 

marknadsekonomi sammankopplas till demokrati i läroböckerna. I Epok skildras hur 

östeuropeiska stater efter Kalla kriget ”[…]ville ansluta sig till Västeuropas demokratiska system 

och dess marknadsekonomi”.97 Marknadsekonomi blir därmed något eftersträvansvärt och går 

hand i hand med demokrati. 

I den västerländska demokratin ingår Sverige, men Sveriges demokrati framställs som ett 

särskilt föredöme. Ett exempel på detta går att finna i Epok, där 1960-talets Sverige beskrivs:  

                                                
91 Långström, m.fl. (2012), s. 355. 
92 Ibid., s. 223. 
93 Elm & Thulin (2011), s. 348. 
94 Almgren, m.fl. (2011), s. 375. 
95 Elm & Thulin (2011), s. 235.  
96 Almgren, m.fl. (2011), s. 439. 
97 Elm & Thulin (2011), s. 335. 
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Under 1960-talet blev Sverige ett av världens rikaste länder och rikedomen var bättre fördelad än i 

de flesta andra länder. Det jämlika, demokratiska, socialt trygga och genomorganiserade Sverige 

blev en modell för många andra industristater.98 

 
Den svenska demokratin figureras som ett föredöme för övriga världen, eftersom den är jämlik, 

trygg och organiserad. Sverige framställs på så sätt som ett bra exempel på en fungerande 

demokrati.  

Demokratins problem 

Demokratidiskursen präglas av positiva värden såsom frihet, fredlighet, framgång och att det är 

en dröm, något att längta efter. Men inom denna diskurs framgår även en del brister och problem 

som demokratin måste lösa.  

USA:s demokrati under 1900-talet bestod av ”fläckar” eftersom landets minoriteter 

diskriminerades.99 I Den lilla människan och de stora sammanhangen är det den bristande 

jämställdheten mellan könen som är problematiskt för dagens demokrati:  

[…] under hela efterkrigstiden är det sammanlagt i alla världsdelar endast drygt 20 kvinnor som 

valts till sitt lands regeringschef eller president. Det är naturligtvis ett svaghetstecken ur ett 

demokratiskt perspektiv.100 

 

Genom att dessa problemområden tas upp, beskrivs idealet för hur demokrati bör vara. Den ska 

innefatta alla människors lika värde och jämställdhet.  

När ett land nyligen demokratiserats kan den anses vara ”skör” på grund av avsaknad av en 

lång tradition.101 Detta blir problematiskt när ländernas demokrati och marknadsekonomi inte är 

konsoliderad. Det blir särskilt problematiskt när ett land utan demokratiska traditioner drabbas av 

ekonomisk kris: ”När ekonomin inte fungerar kan folk bli desperata och satsa på ’en stark ledare’ 

i tron att han ska kunna lösa alla problem.”102  

På så sätt lyfts ännu en av demokratins brister fram. Demokrati behöver en förankrad 

tradition för att vara hållbar under ekonomisk kris. Om detta inte finns kan det leda till 

desperation bland befolkningen som antar att en enskild ledare ska vara lösningen. Det framgår i 

texten att folket förlitar sig på en ledare i tron att ledaren ska lösa problemet. Diskursen visar att 

folkets antagande är fel, en ledare är inte svaret på en ekonomisk kris.  

                                                
98 Ibid., s. 355. 
99 Ibid., s. 237. 
100 Långström, m.fl. (2012), s. 304. 
101 Ibid., s. 176. 
102 Ibid. 
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Delsammanfattning – demokratidiskurs 

Ovanstående delstudie av demokratidiskursen har illustrerat att frihet i huvudsak yttrandefrihet är 

ett viktigt inslag. Ett land räknas inte som en demokrati om yttrandefriheten saknas. Demokrati 

är även något som man ska kämpa för. Denna kamp beskrivs som fredlig, men i de fall där det 

inte är det rättfärdigas den genom att demokratin ses som en vinst. Demokratin är 

eftersträvansvärd för alla och ska försvaras mot diktaturer. När enskilda personer benämns inom 

demokratidiskursen handlar det om frihetskämpar, såsom Nelson Mandela. Dessa frihetskämpar 

har lett sin kamp med fredliga medel. Demokratidiskursen har genomgående positiva inslag. 

Demokrati leder nämligen till utveckling, bättre ekonomi och fred. Enligt läroböckerna har 

demokratin en del brister och problem, det vill säga att full jämställdhet inte alltid råder och att 

demokratin beskrivs som skör. Genom att beskriva den som skör, legitimerar även kampen för 

demokrati, att demokrati är något som bör förstärkas.  

Till demokratidiskursen knyts USA, som fungerar som en symbol för den och är demokratins 

ledare och beskyddare. Omvärlden är beroende av USA:s försvar mot odemokratiska hot. I 

beskrivningarna om vår demokrati framgår den som västerländsk. Den västerländska demokratin 

är ett föredöme för resten av världen och den tar anspråk på att vara den rätta. Därmed förväntas 

att hela världen ska följa samma utveckling mot en västerländsk demokrati.  

Ovanstående avsnitt har presenterat resultaten för den första delstudien av 

demokratidiskursen i de undersökta historieläroböckerna. Nästkommande avsnitt kommer att 

behandla diktaturdiskursens teman för att sedan kunna ställa diskurserna mot varandra.  
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Diktaturdiskursen 

Diktaturen och dess ledare 

”Om någon bad dig och dina klasskamrater att direkt säga namnen på två diktatorer ur historien 

är det troligt att många av er skulle svara Hitler och Stalin”.103 Detta citat är hämtat från Den lilla 

människan och de stora sammanhangen och talar om för eleverna vilka de mest centrala diktatorerna i 

vår historia är. Det finns redan en given föreställning om att Hitler och Stalin är de diktatorer 

som eleverna ska känna till. Både Hitler och Stalin benämns ofta i diktaturdiskursen som går att 

finna i historieläroböckerna.  

Bland annat beskrivs Hitlers kampanjer som odemokratiska med inslag av slagsmål och lögner 

och även förföljelse av meningsmotståndare. Av de som drabbats hårdast av Hitlers 

odemokratiska kampanjer var judarna.104 Under andra världskriget kämpade diktaturerna, i detta 

fall Tyskland och Japan in i det sista, men Hitler hade sitt land i ett järngrepp.105 Således framgår 

det tydligt att Hitler var en man som förknippas med diktatur. Hans politiska kampanjer benämns 

som odemokratiska och hans sätt att styra sitt land var hårdfört. Ett hårdfört sätt att styra ett land 

kännetecknar därmed en diktator och är inte förenligt med demokrati.  

Som tidigare nämnts var det inte enbart Hitler som omnämndes, utan även Stalin.  

Stalin införde en totalitär regim och gjorde sig till diktator. Han ansåg att socialismen bara kunde 

förverkligas genom ständigt tvång och hans regering var en blandning av modernt totalitärt 

styrelsesätt, gammalryskt förtryck och orientalisk despoti.106 

Utifrån ovanstående citat går det att utläsa hur Stalin införde socialismen och styrde sin stat. Han 

gjorde detta med tvång och regeringen styrdes totalitärt. Beskrivningen av hans regering 

kännetecknades av ”gammalryskt förtryck” och ”orientalisk despoti”. En tolkning av detta är att 

Stalins sätt att styra beskrivs som något främmande och som något kulturellt bundet till öst. 

  Förutom Hitler och Stalin fanns flera andra ledare som sammankopplats med begreppet 

”diktatur”. En av dem var Mussolini. I Alla tiders historia framgår det att ”il Duce” som han 

kallades, införde diktaturen i Italien. Det var enbart det fascistiska partiet som var tillåtet i 

diktaturens Italien och all opposition tystades.107 Att Mussolini tystade sin opposition kan 

jämföras med Hitlers metoder som han använde sig av mot sina meningsmotståndare som 

nämndes tidigare. Hur Mussolini exakt gått tillväga är omöjligt att säga något om, eftersom det 

                                                
103 Långström, m.fl. (2012), s.186. 
104 Ibid. 
105 Elm & Thulin (2012), s. 267. 
106 Ibid., s.242. 
107 Almgren, m.fl. (2011), s.281. 
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inte framgick. Det går dock att spekulera kring att ”tystades” innebar odemokratiska metoder 

även i Mussolinis fall.  

En annan diktator som det skrivs om är Pol Pot. I Epok står det att Pol Pot styrde Kambodja 

med terror och folkmord.108 Det tydliga mönstret som går att utläsa är att när enskilda diktatorer 

omnämns beskrivs deras sätt att styra, ofta kopplat till olika typer av våldsgärningar och förtryck.  

Den inskränkande diktaturen 

Inskränkning av människors rättigheter var ett tema som tydligt syntes i diktaturdiskursen. 

Följande citat ur Den lilla människan och de stora sammanhangen belyser hur censuren användes under 

sommar-OS i Kina år 2008:  

Sommaren 2008 hölls sommar-OS i Kina, som därigenom kunde visa upp sin nya ekonomiska 

styrka för världen – men referaten från OS sändes ut med en minuts fördröjning för att den 

kinesiska censuren, en åtgärd som diktaturer använder sig av, skulle hinna ingripa (det vill säga ta 

bort) ifall något hände som regeringen inte ville att omvärlden skulle få se (till exempel en 

demonstration).109 

I ovanstående exempel framgår det tydligt hur censuren, som den kinesiska regimen använder 

som åtgärd för att dölja eventuellt politiskt motstånd, är en åtgärd som använts av diktaturer i 

allmänhet. Därmed kan man dra slutsatsen att censur är något allmängiltigt för diktaturer.  

Det är även intressant i detta enskilda fall att sommar-OS som hölls i Kina år 2008 betonas 

som en tillställning där den kinesiska regimen fick en möjlighet att visa upp sin ekonomiska makt. 

Det var alltså en betoning på att detta sportarrangemang hade en annan funktion för den 

kinesiska regimen, nämligen en funktion för diktaturen att demonstrera sin ekonomiska 

överlägsenhet.  

Det finns ytterligare ett exempel på att vissa företeelser har en annan funktion för diktaturer. I 

Epok fanns ett textavsnitt som handlade om vilken funktion folkets fritid hade. I demokratiska 

länder var meningen med människors fritid att förbättra sin hälsa och öka sin kunskap. I 

diktaturer handlade människors fritid om något helt annat, där kunde den användas för styrning 

och politisk påverkan.110 Fritidens funktion belyser relationen mellan diktatur och demokrati. Det 

är tydligt att människors fritid inskränks i diktaturer och genom att ställa detta mot hur fritiden 

fungerar i demokratiska länder, belyser detta att fritidens funktion i diktaturer är illusorisk.   

Inskränkningar av människors yttrandefrihet och religionsfrihet är något som sker i diktaturer, 

det är i alla fall så det beskrivs i Den lilla människan och de stora sammanhangen:   

                                                
108 Elm & Thulin (2011), s. 325. 
109 Långström, m.fl. (2012), s.374. 
110 Elm & Thulin (2011), s. 224. 
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Fortfarande var bara en mindre del av världens befolkning som bodde i demokratiska länder. De 

flesta länder var diktaturer. Hos människor i dessa länder levde drömmen om större frihet. De ville 

kunna tro och tänka, tala och skriva fritt.111 

Det görs alltså redan ett antagande om att människor som lever i diktaturer drömmer om att leva 

i demokratier, eftersom demokratier har något som diktaturer inte har. Att kunna ”tro och tänka, 

tala och skriva fritt” är värden som är eftersträvansvärda och något som är universellt för alla 

människor i världen.  Första meningen i citatet antyder på att demokrati är ett mål för alla 

människor. Orden fortfarande och bara gör att meningen får den betydelsen. Med demokrati 

kommer alltså större frihet och därmed går det återigen att se kopplingen till diktatur som en 

motpol – i diktaturer sker inskränkning av människors frihet. 

Den repressiva diktaturen 

Ett tydligt mönster i diskursen kring begreppet diktatur var att det fanns en association till 

repressiva fenomen, såsom att ta till våld på olika sätt. Nedan följer ett citat som belyser detta: 

Människor i de av Tyskland och Japan ockuperade områdena hade utsatts för terror. Attentat och 

motstånd bestraffades med stor hänsynslöshet. Människor användes som slavarbetskraft. I de 

tyska förintelselägren skedde en massutrotning av judar, romer, homosexuella, krigsfångar och 

politiska motståndare. Nazismens antisemitiska rasidéer medförde ett besinningslöst mördande av 

större delen av Europas judiska befolkning. Grymheter har begåtts i alla krig men nazismens 

utrotningsläger upprörde en hel värld.112 

Ovanstående citat belyser nazismen som nodalpunkt. Tillsammans med Nazityskland har Japan 

också utsatt människor för terror. I citatet går det att tyda flera ord som beskriver de 

våldsgärningar som begåtts, exempelvis ”hänsynslöshet”, ”massutrotning”, ”grymheter”, och 

”besinningslöst mördande”. Utifrån citatet går det även att utläsa att de våldsgärningar som skett 

under nazisternas styre skiljer sig från andra grymheter som förekommit i krig. Det finns 

ytterligare ett exempel som har en liknande formulering kring nazismens illdåd som gick att utläsa 

i följande citat: ”Även om grymheter och våldsdåd mot oskyldiga förekommer i alla krig har 

nazismens planmässiga och systematiska utrotning av hela befolkningsgrupper ingen historisk 

jämförelse.”113 Detta betyder därmed att nazismens gärningar är en avvikelse från andra 

hemskheter som förekommit i historien och i krigsföring.  

Repressiva metoder för att styra en diktatur förekom inte enbart för att skildra nazismen. I ett 

avsnitt ur läroboken Epok skildras militärdiktaturen i Chile under åren 1973-1990. Under denna 

period förekom tortyr och avrättningar av den egna befolkningen. Det var många som försvann 

                                                
111 Långström, m.fl. (2012), s. 207. 
112 Elm & Thulin (2011), s.271. 
113 Ibid., s. 270. 
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under oklara omständigheter och tusentals chilenare flydde till demokratiska länder runt om i 

Europa.114 Precis som tidigare nämnts går det att se diktatur som demokratins motpol. Ur 

beskrivningen om att folk flydde till demokratiska länder i Europa från diktaturens Chile, går det 

att dra slutsatsen om att i demokratiska länder finns ingen repressiv politik där våldsgärningar 

begås. Det som innefattas i diktaturdiskursen innefattas inte i demokratidiskursen.  

Förutom i läroböckernas löptext fanns det även instuderingsfrågor till textinnehållet som har 

betydelse för diktaturdiskursen. En fråga som är ämnad för eleverna att besvara var följande: 

”Leder diktatur alltid till aggression och krig?”115 

Ovanstående frågeställning bygger på föreställningen om att diktatur verkligen leder till 

aggression och krig, eftersom frågan innehåller ordet ”alltid”. Således är detta ytterligare ett 

exempel på att ekvivalenskedjan för nodalpunkten diktatur innehåller ord som faller inom temat 

för repression.  

Den regressiva diktaturen 

Diskursen kring diktaturbegreppet som finns i historieläroböckerna handlar även om diktatur 

som något omodernt. Om landets styrelseskick var diktatur var detta ett steg bakåt i utvecklingen. 

Ett exempel på detta går att finna i historieläroboken Epok, om vad det innebar för 

Tjeckoslovakien att bli en diktatur. I och med att Tjeckoslovakien blev en diktatur resulterade 

detta i miljöförstöring, ekonomisk stagnation och att industrin blev föråldrad.116 Det är därmed 

tydligt att nodalpunkten diktatur har en koppling till miljöförstöring, föråldrad industri och 

ekonomisk stagnation och utgör på så sätt en del av diktaturdiskursen.  

Ytterligare ett exempel på att diktatur leder till något förlegat gick att finna i samma 

historielärobok, Epok. När första världskriget var över var det två olika krafter som vunnit kriget, 

nämligen de demokratiska och socialistiska krafterna. Men trots detta var det många länder i 

Europa som blev tvungen att träda tillbaka för diktaturer.117 Just uttrycket ”träda tillbaka” handlar 

om att när ett land omvandlas till en diktatur innebär det inte något framsteg för landets 

utveckling.  

                                                
114 Ibid., s. 301. 
115 Ibid., s.256. 
116 Ibid., s. 338. 
117 Ibid., s. 217. 
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Den kommunistiska diktaturen 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet utgjorde inte ”kommunism” en av nodalpunkterna för att 

finna diktaturdiskursen eftersom vi på förhand inte ville sätta likhetstecken mellan ”diktatur” och 

”kommunism”. Däremot framgick den kommunistiska diktaturen som ett återkommande tema i 

undersökningsmaterialet. När kommunism kom på tal beskrevs det i likhet med 

diktaturdiskursens övriga teman som presenterats ovan.  

För att säkra kontrollen över Ryssland skärptes den kommunistiska diktaturen. All opposition 

slogs brutalt ner, bönderna tvingades med våld leverera livsmedel till städerna, och arbetarna 

ställdes under militär disciplin i fabrikerna.118  

Från exemplet ovan går det att urskilja att den kommunistiska diktaturen använt sig av repressiva 

metoder. Därmed skiljer sig inte den kommunistiska diktaturen från andra diktaturer när det 

gäller användandet av repressiva metoder. En möjlig anledning till att den kommunistiska 

diktaturen beskrivs i likhet med de övriga temana kan vara att kommunismen sågs som en motpol 

till den västerländska demokratin. I Alla tiders historia står det bland annat att tiden efter andra 

världskriget och fram till 1990 var det kommunism och den västerländska demokratin som stod 

mot varandra, det vill säga Sovjetunionen mot USA.119  

I Epok finns ett avsnitt som handlar om arbetarrörelsen i Sverige. Här följer ett exempel som 

belyser kommunismen kontra socialdemokratin: 

På så sätt splittrades arbetarrörelsen i en socialdemokratisk del som ville förändra samhället genom 

reformarbete och en kommunistisk del som arbetade för att ta makten, om nödvändigt, även med 

odemokratiska metoder.120 

Odemokratiska metoder kan vidtas för den kommunistiska delen av arbetarrörelsen för att ta 

makten och förändra samhället. Detta sätts i motsättning till socialdemokraternas reformarbete 

som inte är så revolutionär. Nodalpunkten ”odemokratisk” är därmed sammanlänkad till 

kommunism.  

Under temat ”den inskränkande diktaturen” lyftes ett exempel fram som handlade om att 

människor under diktaturer drömmer om större frihet, så var även fallet för de som levde i 

kommunistiska diktaturer. Här nedan följer ett exempel hur det kunde skildras: 

När de kommunistiska diktaturerna föll innebar det en stor befrielse för många människor. Men 

rätt snart ställdes man inför nya problem. I de flesta länderna fanns inga demokratiska traditioner 

                                                
118 Nyström, m.fl. (2011), s. 246. För fler exempel se även: Nyström, m.fl. (2011), s. 346; Almgren, m.fl. 

(2011), s. 370. 
119 Almgren, m.fl. (2011), s. 439. 
120 Elm & Thulin (2011), s. 222. 
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att falla tillbaka på och inga partier med förankring i befolkningen. Att införa marknadsekonomi 

visade sig också vara komplicerat.121  

För människor som levde i kommunistiska diktaturer var det en befrielse när regimen föll. 

Problem uppstod eftersom det inte fanns ett pluralistiskt samhälle med flera politiska partier. 

Utifrån exemplet ovan går det att dra slutsatsen om antagandet om att länder där diktaturer faller 

ska gå en gemensam utvecklingsväg, en utveckling mot ett demokratiskt samhälle. När det inte 

fungerar på rätt sätt, då skapas problem. I detta fall är det inte bara avsaknaden av demokratiska 

traditioner som är problemet, utan även svårigheten att införa marknadsekonomi. 

Marknadsekonomi och demokrati är alltså värden som länder ska sträva mot när diktaturer faller.  

 

Delsammanfattning – diktaturdiskurs 

Resultatet av den andra delstudien som behandlat diktaturdiskursen visar att enskilda ledare får 

ett stort utrymme. Detta kanske inte ses som ett oväntat resultat då definitionen av diktatur oftast 

innefattar en enskild ledare. Det som utmärker dessa ledare är deras sätt att styra med hjälp av 

odemokratiska metoder som våld och förtryck. Oavsett vilken diktator som beskrivs är 

beskrivningarna av deras styre det samma. Något som utmärker diktaturer är dess avsaknad av 

mänskliga rättigheter så som yttrandefrihet och fritid. Diktaturer anses också som något 

omodernt och bakåtgående, det vill säga att om ett land inför diktatur sker en negativ utveckling i 

landet. I läroböckerna beskrivs att folket som lever i en diktatur längtar efter och drömmer om en 

demokrati. I undersökningens resultat visade på att kommunism och Sovjetunionen/Ryssland 

figurerade som en motpol till västerländsk demokrati och USA. Den kommunistiska diktaturen 

beskrevs i likhet med diktaturdiskursens övriga teman.   

Då syftet med undersökningen är att studera demokrati- och diktaturdiskurserna i 

historieläroböckerna krävs en jämförelse av dem. Därför kommer nästa avsnitt att behandla 

relationen mellan de båda delstudiernas resultat. 

Relationen mellan demokratidiskursen och diktaturdiskursen 

Genom att ställa de två diskurserna mot varandra går det att urskilja att de ofta framställs som 

motsatser, exempelvis i demokrati råder yttrandefrihet vilket det inte gör i en diktatur. Demokrati 

beskrivs även som något fredligt medan det förkommer repressiva metoder i en diktatur. En 

annan tydlig skillnad är fokuset som riktas mot ledare inom de båda diskurserna. I 

                                                
121 Nyström, m.fl. (2011), s. 392. 
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diktaturdiskursen får diktatorerna ett stort utrymme där deras sätt att styra beskrivs i samma 

negativa ordalag såsom våld och förtryck. I demokratidiskursen förekommer enskilda personer 

inte i lika stor utsträckning, men när det väl händer är det framförallt frihetskämpar som nämns 

och dessa beskrivs i positiv dager. På så sätt skapas generella bilder av de båda diskurserna som 

inte lämnar något utrymme för nyanseringar. Det presenteras endast två alternativ, det vill säga 

två motpoler. 

Olika länder knyts till demokrati- och diktaturdiskursen som också illustrerar motsättningen 

mellan dem. På den ena sidan finns den västerländska demokratin med USA som dess främste 

symbol. Genom att andra länder anammar de västerländska idéerna får de en positiv beskrivning, 

exempelvis som i fallet med Indien. På andra sidan återfinns diktaturen där 

Sovjetunionen/Ryssland ofta framställs som motpol till det västerländska. Det finns 

beskrivningar med negativa ordalag som kopplar diktatur till öst och något främmande, 

exempelvis i beskrivningen av Stalins styrelsesätt som gammalryskt förtryck och orientalisk 

despoti. Stalins diktatur blir därmed förfrämligad och anses vara något kulturellt bundet. I och 

med detta används kulturen som en grund för diktatur med dess tillhörande negativa egenskaper. 

På så sätt kan inte dessa egenskaper återfinnas i väst, då de är kulturellt bundna till öst. 

Historieläroböckerna har ett hegemonianspråk genom att de berättar kollektivets vilja kring 

vilka kunskaper som är värda att minnas eller inte.122 Genom att ställa dessa två diskurser mot 

varandra ges inte enbart svar på vad demokrati innebär utan även vad den inte är. Demokrati är 

något eftersträvansvärt och universellt legitimt och därmed har demokratin ett hegemonianspråk i 

läroböckernas diskurser. Utifrån Gramscis teori om hegemoni blir läroböckerna därmed ett 

medel för maktutövning där demokrati betraktas som sunt förnuft och något naturligt givet.  

 

                                                
122 Linderborg (2001), s. 35. 
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Diskussion 

I föregående avsnitt har undersökningens resultat analyserats men vad har detta för betydelse i en 

vidare mening? I tidigare forskning har bland annat den västerländska demokratin framhävts i 

definitionen av demokratibegreppet. Detta var något som både Wingborg och Bronäs belyste i 

sina studier.123 Liknande resultat förekom i denna undersökning där ”vår demokrati” som 

böckerna uttrycker det, är den västerländska. Den svenska demokratimodellen som ingår i den 

västerländska, särskiljs som ett föredöme för andra länder. Sverige framstår som ett rikt och 

jämlikt land med social trygghet jämfört med andra länder. En del av Bronäs resultat var bland 

annat att andra länders långsamma demokratiutveckling ställs mot Sveriges unika 

demokratimodell.124 Därmed legitimeras den egna samhällsmodellen. Sveriges demokrati har inte 

fått lika stort utrymme i demokratidiskursen i de historieläroböcker som studerats i denna 

undersökning. Här har istället den västerländska demokratin fått störst utrymme och anses vara 

den rätta demokratin och att världen ska sträva efter den. 

En möjlig förklaring till detta kan vara att Bronäs studerat samhällskunskapsläroböcker där det 

svenska statsskicket fått större utrymme medan svensk historia inte längre får lika stort utrymme i 

historieläroböckerna.125  

Något som uppmärksammades i Bronäs studie var hur diktatur fungerade som motpol till 

demokrati genom dess maktkoncentration, hårda censur, kontroll, våldsutövning och avsaknad av 

yttrande- och tryckfrihet.126 Detta resultat stämmer väl överens med den rådande 

diktaturdiskursen som framgick i historieläroböckerna. Förutom att diktatur ansågs som något 

omodernt och som leder till stagnation kännetecknas diktatur av enskilda ledare som använder sig 

av odemokratiska metoder, såsom repression och censur. Demokratidiskursen blir därmed dess 

motsats genom att yttrande- och tryckfrihet är en mycket viktig komponent i demokratin.  Länder 

som saknar yttrande- och tryckfrihet räknas inte som en demokrati, som exempelvis Ryssland, 

trots att de själva definierar sig som detta. Ryssland/Sovjetunionen nämndes även tillsammans 

med kommunismen, som framkom som ett tema inom diktaturdiskursen och figurerar som den 

västerländska demokratins motpol. USA symboliserar den västerländska demokratin och ses som 

dess främsta försvarare.  

                                                
123 Wingborg (1987), s. 11; s. 33; Bronäs (2000), s. 211. 
124 Bronäs (2000), s. 223. 
125 Löwengart (2004), s. 15. 
126 Bronäs (2000), s. 203. 
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Holmén undersökte bland annat hur svenska läroböckers skildringar av Sovjetunionen och 

USA påverkades av landets utrikespolitik. Hans resultat visar på att de svenska läroböckerna till 

skillnad från norska och finska, blev mer kritiska till Sovjetunionen och allt vad det innebar efter 

dess sammanbrott. Holméns resultat visar även på att de svenska läroböckerna förespråkade 

marknadsekonomi och tog avstånd från planekonomi. 127 Därmed kan man dra slutsatsen att 

dessa tankegångar fortfarande råder, eftersom marknadsekonomi förknippas med västerländsk 

demokrati och Ryssland/Sovjetunionen ingår i diktaturdiskursen med dess negativa skildringar.  

Pasquariello och Cetinkaya kom fram till i sin studie att på grund av fascismens begränsade 

utrymme i historieläroböckerna skapar detta dåliga förutsättningar för att uppnå skolans 

demokratiuppdrag. Eftersom fascismen endast är en del av diktaturdiskursen är det något 

förhastat att dra slutsatsen om att läroböckerna misslyckas med att uppfylla skolans 

demokratiuppdrag. Det krävs att undersöka relationen mellan diktatur- och demokratidiskursen 

för att kunna se hur skolans demokratiuppdrag tar sig i uttryck i läroböckerna. Denna studie har 

visat att relationen dem emellan är väsentlig för att de fungerar som varandras dikotomier. 

Historieläroböckerna bildar genom sina historieskrivningar en diskurs kring demokrati och 

diktatur, det vill säga, vad som är önskvärt och vad som inte är det. Genom diskursen gör 

läroböckerna därmed anspråk på vad samhället ska anse vara det naturligt vedertagna. Det vill 

säga att den västerländska demokratin är det eftersträvansvärda. Så pass eftersträvansvärd att det 

är acceptabelt att revoltera för demokratins skull, vilket i sig blir motsägelsefullt då revolter ingår i 

diktaturdiskursen. Men eftersom demokratin har en hegemonisk ställning blir revolterna legitima. 

Läroböckerna har fortfarande en stark ställning i undervisningen och för dess utformning. 

Detta har bland annat Englund, Holmén och Skolverket uppmärksammat. Sparrlöf har däremot 

belyst problematiken kring att historieläroböcker inte uppfyller kunskapskraven. Om lärare blir 

alltför beroende av läroböckerna kan detta leda till att eleverna inte når målen.128  

Resultaten av denna undersökning kan leda till en del pedagogiska konsekvenser. Om lärarna 

är alltför beroende av historieläroböckerna i sin undervisning kan detta leda till en frånvaro av 

nyansering i demokratidiskursen. Den lämnar inte något utrymme för diskussion. Den 

demokratidiskurs som förmedlas i läroböckerna är hegemonisk i enlighet med skolans 

demokratiuppdrag om att fostra demokratiska medborgare.  

Varför behövs då demokratidiskursen diskuteras?  Utifrån analysens teman framkommer det 

att ett flertal länder antingen relateras till demokrati eller diktatur. Det problematiska med detta är 

att det skapar ett ”vi och dem”, där den västerländska demokratin och dess idéer ses som 

                                                
127 Holmén (2006), s.324. 
128 Sparrlöf (2012), s. 79. 
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överlägsna. Eftersom demokrati- och diktaturdiskursen inte lämnar utrymme för nyansering 

binds därmed olika egenskaper till vissa länder, där de negativa och positiva bilderna av diktatur 

respektive demokrati även överförs till olika länder. På så sätt får länderna olika positioner 

gentemot varandra, där till exempel USA får en särskilt utmärkande roll som den ledande 

demokratin. Detta skulle kunna betyda att handlingar utförda av USA får legitimitet eftersom de 

kan genomföras i demokratins namn. I fallet med Indien ansågs landet bättre än sina grannländer 

på grund av att landet anammat den västerländska demokratin. Demokratins hegemonianspråk 

sker därmed på bekostnad av att andra länder framställs i negativ dager.  
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Konklusion 

Syftet med undersökningen har varit att genom en diskursanalys studera hur demokrati och 

diktatur skildras i fyra historieläroböcker. Resultatet visar att i demokratidiskursen framhålls 

friheten som ett viktigt inslag. Demokratin ska kämpas för och skyddas från diktatur. Demokrati 

legitimeras genom att den ses som en ”vinst”, det vill säga något eftersträvansvärt. När ett land 

demokratiseras sker det därmed en positiv utveckling. Det är den västerländska demokratin som 

framställs som det bästa alternativet. Diktaturdiskursen kännetecknas av regression, det vill säga 

att landets utveckling stagnerar eller tar ett steg bakåt i sin utveckling. Diktaturer använder sig av 

repressiva metoder och inskränker människors rättigheter. Kommunismen sammankopplas till 

diktaturdiskursen och ställs ofta som motpol till den västerländska demokratin.  

 Diskursernas relation fungerar därför som varandras motpoler. Demokratidiskursen har en 

hegemonisk ställning och framställer demokrati som något västerländskt, fredligt och 

eftersträvansvärt. Diktaturdiskursen innefattar det som demokrati inte innebär, det vill säga våld, 

repression och regression.  

Undersökningens resultat illustrerar hur läroböckernas diskurser skapar ett slags ”Vi och dem” 

eftersom vissa länder förknippas med den västerländska demokratin och andra med diktatur, 

detta betyder att resultatet berör ett annat forskningsfält, det vill säga det postkolonialistiska 

forskningsfältet. Detta teoretiska perspektiv innebär att den västerländska kulturen och 

samhällsmodellen är på toppen av en utvecklingsskala. I denna analys framkommer detta i fallet 

med det forna brittiska kolonin Indien som lyckats konsolidera sin demokrati tack vare att landet 

anammat de västerländska idéerna. Stalins sätt att styra beskrevs som orientalisk despotism, vilket 

i sin tur skapar en negativ diskurs. Demokratidiskursen återskapar därmed de postkoloniala 

strukturerna i världen, och därför finns det ett behov av att demokratidiskursen i läroböcker 

studeras vidare. Liknande studier av andra skolämnen behövs, samt studier som grundar sig på 

postkolonial teori för att lyfta fram problemen inom läroböckernas diskurs. Undersökningens 

resultat kolliderar nämligen med skolans värdegrund gällande alla människors lika värde där 

eleverna förväntas ha respekt för andra länder och dess kulturer. Därför anser vi som blivande 

lärare att det är viktigt att vara medveten om vilka värden som läroböckerna förmedlar och för att 

kunna diskutera detta i undervisningen. Lärare måste vara väl medveten om vilken diskurs som 

skapas i klassrummet. Lärare ska arbeta i enlighet med skolans demokratiuppdrag och studien har 

visat att läroböckerna verkligen speglar detta. Det behövs dock nyanseringar för världen är inte 

svart eller vit.   
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