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Abstract 

The purpose of this study is to determine whether or not there has been a change in the use 
of democratic values in textbooks in social science for classes 4-6. The focus lies on 
democratic values from two different theoretical perspectives, Dahl’s theory of democracy 
and Habermas deliberative democracy. The method used is a text analysis based on a model 
made by Lennart Hellspong. The material we’ve analysed consists of four textbooks in social 
science from different decades, with a range from 1981 until today.  The results of the 
analysis shows that there has been a change, although the results differ slightly depending 
on which definition of democratic values being used.  
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1. Inledning 
Denna uppsats är skriven av Martin Hansson och Lisa Frisell Landenmark. Vi är båda blivande 
lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år. Då slumpen gjorde att vi båda skulle läsa 
examensterminen samtidigt och vi kände varandra väl sedan tidigare, beslutade vi oss för att 
skriva tillsammans. Valet av ämne var enkelt, då vi båda har ett brinnande intresse för 
samhällskunskap ville vi ägna oss åt något av det viktigaste som ingår i detta ämne, nämligen 
demokrati. Vi har under vår tid ute på praktik upplevt att just förmedlingen av demokratiska 
värden i undervisningen sällan får så stort utrymme som det behöver och förtjänar. Ofta 
ligger det helt och hållet på lärarnas ansvar att ta tag i detta, vilket gör att det nedprioriteras 
i förhållande till innehåll som anses viktigare i just de här åldrarna. Detta tycker vi är synd, 
särskilt då styrdokumenten gärna framhåller demokratiförmedlingen som ett av de viktigaste 
uppdrag skolan har. 

 Då demokratibegreppet är tämligen abstrakt kände vi att vi ville undersöka hur det har 
förmedlats till elever i de tidigare åldrarna, och valet föll på att göra en läroboksanalys. Vi 
ville också få möjligheten att jämföra olika demokratisyner, och det var med anledning av 
detta som Martin gjorde en analys utifrån Dahls demokratiteori, medan Lisa fick ansvara för 
en analys utifrån Habermas deliberativa, eller kommunikativa, demokratisyn.  

 Det har varit ett väldigt spännande arbete att genomföra, både krävande och utmanande 
men framför allt roligt. Vi vill tacka vår handledare Samuel Edquist för hjälpande konstruktiv 
kritik och feedback. I synnerhet vill vi tacka Kalle Frisell Landenmark för att ha bidragit med 
välbehövliga tankepauser i form av betydligt enklare läsning såsom Krokodilen i Bilen när 
våra huvuden snurrat in sig totalt i olika teorier om demokrati.  
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2. Bakgrund 
Samhällskunskap är ett tämligen ungt ämne, det var först efter andra världskriget som det 
fick bli till ett fristående ämne som en direkt följd av händelserna under kriget.1  
Skolkommissionen, en av regeringen utsedd utredning, formulerade i samband med detta 
tankar om det föränderliga samhället och vikten av att anpassa skolan utifrån detta: 

  De förändringar som är nödvändiga, kan göras med varsam hand. Angeläget är emellertid att dessa 
förändringar verkligen kommer till stånd, och att utvecklingen inom skolan sker i takt med vår egen 

samhällsutveckling och med den pedagogiska utvecklingen ute i världen.2 

Utredarna konstaterar vidare att skolans främsta mål blir att fostra demokratiska 
medborgare. Detta uppdrag förekommer sedan i samtliga efterföljande läroplaner, och visar 
tydligt på vilken riktning staten vill se i skolan. Men vad innebär det egentligen att anpassa 
skolan efter det föränderliga samhället, och hur fostras man till att bli en demokratisk 
medborgare?  

2.1 Samhällskunskapens roll 
Uppdraget att fostra demokratiska medborgare ska genomgripa hela skolan och alla skolans 
ämnen, men det ämne som ansetts ha störst betydelse när det övergripande uppdraget ska 
omsättas till undervisning är samhällskunskapen. Långström & Virtanen har beskrivit den roll 
som samhällskunskapen spelar när det kommer till att implementera det övergripande 
uppdraget. De menar att samhällskunskapen har som uppgift att socialisera barn och unga 
till medborgarskap och ge dessa de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som de som 
demokratiska medborgare behöver.3 Dessutom så spelar samhällskunskapen också en annan 
viktig roll genom att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt och att utmana eleverna att 
själva resonera, värdera och ta ställning i frågor som rör dem själva och samhället.4 Detta 
kan ses som två vitt skilda uppdrag menar Långström & Virtanen. Det fostrande uppdraget är 
i sin natur alltid normativt och väldigt tätt knutet till samhällets värderingar i motsättning till 
det kritiska uppdraget som snarare knyter an till en progressiv forskningsmiljö. Denna 
spänning i ämnets uppdrag menar Långström & Virtanen är det som karaktäriserar 
samhällskunskapen.5 

Samhällskunskapsämnet är ständigt i förändring och det påverkas alltid starkt av sin samtid. 
Enligt Långström & Virtanen har skolämnet ändrat uppdrag och fokus ett flertal gånger 
sedan det infördes i den svenska skolan. Under flera århundraden låg uppdraget i att 
undervisa folket i lagar och förordningar, folket skulle genom denna undervisning bli 
medvetna om sina skyldigheter och rättigheter. Senare skulle den ökade rösträtten och med 
tiden den allmänna rösträtten komma att få en central roll i undervisningen och det var då 
viktigt att medborgarna lärde sig hur det politiska systemet fungerade och vilka som hade 
makten att fatta beslut. Ett skifte bort från detta fokus skedde efter första världskriget då 
fredsfostran fick ett stort utrymme inom ämnet under en kortare tid för att under 1930-talet 
återigen skifta fokus mot den framväxande arbetarrörelsen. Det stora mer långvariga skiftet 
skedde efter andra världskrigets slut och det är nu som samhällskunskapsämnet börjar 
utformas till det skolämne vi känner igen idag. Ämnet blir nu ett helt fristående skolämne 

                                                           
1Långström & Virtanen (2011), s. 33 
2 SOU 1948:27: sid 3, Ecklesiastikdepartementet 
3 Långström & Virtanen (2011), s.18 
4 Ibid. s.18 
5 Ibid. s. 18-19 
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med målet att skapa demokratiska medborgare som en direkt reaktion på andra 
världskrigets fasor.6 Ända sedan dess har demokratin varit central för den svenska skolan 
och vilat som ett övergripande uppdrag för all skolverksamhet.7Ämnet samhällskunskap 
skapades för att implementera dessa värden i undervisning och har allt sedan dess axlat det 
övergripande uppdraget i praktiken. 

2.2 Läroböcker 
Ett av skolans viktigaste verktyg är läroböckerna. Det är med hjälp och stöd av dem som 
läraren förmedlar den kunskap som är given utifrån rådande läroplaner. Dagens skola skiljer 
sig från tiden då samhällskunskap infördes som ett separat ämne i den svenska skolan, den 
har tillgång till en rad nya medier som både snabbare och lättare uppdateras än den 
traditionella läroboken. Eftersom samhällskunskapsämnet ständigt förändras i takt med sin 
samtid borde dessa nya medier ha fått en stor inverkan på undervisningen.  

Boel Englund har utfört en studie av läromedlens funktion i 2006 års skola på uppdrag av 
skolverket. Hon har låtit lärare svara på en enkät samt intervjuat verksamma lärare i syfte att 
studera läromedlens roll och funktion i dagens målstyrda skola. Hon har fokuserat studien till 
att innefatta skolämnena bild, engelska och samhällskunskap. Studien utgår från en bred 
definition av läromedel som innefattar sådant som lärare och elever använder för att 
eleverna ska uppnå uppställda mål. Denna definition utgår i sin tur från den definition som 
anges i 1980 års läroplan.8 Ett viktigt perspektiv som hennes studie utgår ifrån är att 
läromedlen har en styrande roll på undervisningen.  

Studien visar att lärarna inom alla undersökta ämnena anser att de fått ökade möjligheter 
att själva välja de läromedel som bäst stämmer överens med deras egen syn på lärande och 
kunskap samt med deras sätt att undervisa.9 Samtidigt påverkar skolornas ekonomi lärarnas 
möjligheter att välja läromedel och påverkar på så vis vilka läromedel som används i 
praktiken då stora och dyra inköp sällan kan genomföras.10 Värt att tillägga är att tidigare 
styrdokument angett vilka läromedel lärarna ska använda. Vidare kan nämnas att lärare 
inom alla de undersökta ämnena använder en rad olika läromedel i sin undervisning. 
Dessutom visar det sig att läroboken fortfarande har en stark ställning i skolans 
undervisning. Engelskan utmärker sig som det ämne där läroboken används allra flitigast och 
på så vis också får störst inverkan på undervisningen. Engelskalärare i mellanstadiet 
använder läroböcker i större utsträckning än lärare på högstadiet. Inom samhällskunskapen 
är fortfarande läroboken det viktigaste läromedlet men läroboken har inte samma ställning 
som inom engelskan då lärarna i samhällskunskap i större utsträckning använder sig av 
internet som en källa till information. Inom bildämnet använder lärarna ofta egentillverkade 
läromedel eller bilder.11  

Vidare konstaterar Englund att hennes studie visar att lärare som undervisar i 
samhällskunskap ofta använder ett flertal läromedel samtidigt, majoriteten av lärarna nyttjar 
en eller flera läroböcker mer eller mindre ofta i sin undervisning. Andra läromedel som visar 
sig ha en framträdande roll just inom samhällskunskapen är aktuella händelser som de allra 

                                                           
6 Ibid. s. 33 
7 Ibid. s.50 
8 Skolverket. (2006), s.9 
9 Ibid. s. 130 
10 Ibid. s. 130 
11 Ibid. s. 131 
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flesta lärarna uppger att de använder sig av minst en gång i månaden. Tidningar, Internet, 
fack- och referenslitteratur är exempel på andra läromedel som nämns som betydelsefulla 
av lärarna. Med andra ord så är den styrande funktionen som läromedlen har på 
undervisningen uppdelad på en rad olika läromedel inom samhällskunskapen. Man kan 
också utskilja en skillnad i hur lärare på högstadiet kontra mellanstadiet använder läromedel. 
Lärare på högstadiet använder sig i större utsträckning av läroböcker än sina kollegor på 
mellanstadiet. Lärarna uppger att för att ge eleverna de grundläggande kunskaperna inom 
ämnet använder de främst läroböcker medan andra läromedel används för att ge en 
fördjupning. Den faktor som till störst del påverkar lärarnas val av läromedel är skolans 
ekonomi men många av lärarna anger fortsatt att de har stora möjligheter att påverka vilka 
läromedel de kan använda. Nästan alla lärare utvärderar de läromedel de använder 
tillsammans med sina kollegor.12 

2.3 Selektiva traditioner 
Den nationella forskningsportalen www.forskning.se som drivs gemensamt av tolv 
myndigheter samt de lärosäten som finns i landet, publicerade under hösten 2012 en 
artikelserie i samverkan med Skolverket. Temat behandlade olika aspekter av So-ämnena i 
undervisningen och författades av journalisten Helene Gustafsson. Gustafsson diskuterar i 
serien om hur särskilt de samhällsorienterande ämnena frekvent måste göras om, samtidigt 
som fortbildningen hos lärare och uppdateringen av läromedel är eftersatt. Vidare tar hon 
upp problemet med selektiva traditioner, och hur dessa kan fortgå bland annat på grund av 
obsoleta läromedel.13 Problematiken kring läromedel som inte hålls uppdaterade blir särskilt 
tydlig i de samhällsorienterande ämnena, då dessa är just konstant föränderliga. 
Värderingar, landsgränser, språk och kulturer är dynamiska, att då inom undervisning 
använda sig av läromedel som inte anpassat sig efter det omgivande samhället blir en 
paradox till det som står i skollagen:  

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”14 

Om skolans uppdrag är att forma goda samhällsmedborgare, är det då inte av största vikt att 
kunna utbilda dem i enlighet med de värderingar samhället står för och utnyttja adekvata 
läromedel? Och är det ens möjligt att fastslå en klar och tydlig uppsättning värderingar i ett 
dynamiskt samhälle, för att sedan kunna utbilda medborgarna utifrån dem? Det är med 
bakgrund i detta som vi ställer oss frågan vilket demokratiskt innehåll läroböcker i SO-ämnen 
i grundskolans tidigare år förmedlar, har det förändrats över en specifik tidsperiod och är det 
aktuellt för det samhälle vi lever i idag? 

  

                                                           
12 Ibid. s. 99-126 
13 Gustafsson (2012), www.forskning.se (2014-01-19) 
14 SFS 2010:800 (2010), 4§ www.riksdagen.se (2014-02-02) 

http://www.forskning.se/
http://www.forskning.se/
http://www.skolverket.se/
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3. Litteraturöversikt 
 

3.1 Tidigare forskning 
Det har genomförts ett antal läroboksstudier gällande demokratibegreppet i ämnet 
samhällskunskap. Flertalet av dessa berör dock de högre årskurserna 7-9 samt gymnasiet. 
Det som blir intressant är hur dessa studier har valt att definiera demokratibegreppet, och 
utifrån vilka kriterier de har valt att analysera läroböckerna 

En av de mer omfattande studierna är gjord av Agneta Bronäs och utmynnade i hennes 
avhandling ”Demokratins ansikte. En jämförande studie av demokratibilder i tyska och 
svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet”. Där gör hon en jämförelse av hur 
demokratibegreppet uttrycks i svenska och tyska läroböcker i samhällskunskap. 15 Hon ville 
undersöka vad författarna hade valt att inkludera respektive exkludera i 
demokratibegreppet och således vilken syn på demokrati som förmedlas i läroböckerna. 
Detta blir särskilt betydelsefullt i läroböcker i samhällskunskap då dessa ska ge en officiell 
bild av demokrati.16 

Utgångspunkten för Bronäs studie är skolans roll att fostra demokratiska medborgare. 
Jämförelsen mellan tyska och svenska läroböcker syftar till att kunna upptäcka eventuella 
likheter och skillnader som kan förekomma i olika sociala och kulturella sammanhang. Då 
Bronäs likaså intresserade sig för om själva demokratibegreppet har förändrats över tid, och 
hur denna förändring i så fall såg ut, valde hon att analysera läroböcker utgivna under en 
längre tidsperiod, från 1950-talet fram till studien gjordes.17 

Denna medborgarfostrande aspekt har även Lena Carlsson studerat i sin avhandling 
”Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan” där hon vill problematisera och 
teoretiskt återskapa hur medborgarskap nyttjas som ett praktiskt uttryck för demokratin i 
utbildningssammanhang.18 Även denna studie är utförd på gymnasienivå, trots detta är den 
högst relevant för vår studie då dess teoretiska perspektiv och problematisering av 
demokratins fostrande roll mycket väl kan tillämpas i de lägre årskurserna. 

Carlsson diskuterar hur olika uppfattningar av begreppet medborgarskap bidrar till dess olika 
innebörder. Hon kontrasterar en juridisk och en demokratisk tolkning av begreppet, där 
betydelsen framför allt handlat om individens relation till staten.19  Gällandes den 
demokratiska tolkningen av begreppet ges det en mer utvidgad mening, där individens roll 
som medborgare ur olika perspektiv ges en mer central roll. Den tyske sociologen och 
filosofen Jürgen Habermas teorier om medborgarskap är av stor vikt för Carlssons studie, då 
dessa bland annat fokuserar på individens förmåga att utforma självständiga åsikter.20 

Ytterligare en aspekt Bronäs ansåg vara relevant för sin studie var den politiska. Vilka 
politiska ideal fördes fram i läroböckerna, och om de relaterades till demokratibegreppet, 
hur såg den relationen ut?21 För att söka uppnå sitt syfte har hon valt att använda sig av en 

                                                           
15 Bronäs, A. (2008) 
16 Ibid. s. 10 
17 Ibid. s .21 
18 Carlsson (2006), s. 17 
19 Ibid. s. 30 
20 Ibid. s. 29 
21 Bronäs (2008), s 22 



10 
 

tematisk analys samt en begreppsanalys. Den tematiska analysens mål är att finna möjliga 
gemensamma teman i texterna, för att på så sätt kunna upptäcka eventuella framställningar 
av demokrati som inte ser likadana ut, då den officiella bilden av demokrati är avhängig den 
som ger den. Begreppsanalysen använder hon till att undersöka och upptäcka vilka begrepp 
som anses viktiga och hur definitionen av dem kan skilja sig åt mellan olika tidsperioder.22 

En upptäckt Bronäs gör i undersökningen av de svenska läroböckerna är att de sällan 
innehåller arbetsuppgifter av en mer reflekterande och kritisk karaktär, egenskaper som 
anses viktiga hos en demokratisk medborgare. Innehållet, som ofta är 
kunskapsreproducerande, presenteras på ett sätt som framställer det som sakligt, 
vetenskapligt och sant. Problematiken kring detta är att texterna sällan innehåller stödjande 
referenser, vilket bidrar till minskad trovärdighet.23 Ett annat problem med den sakliga och 
objektiva presentationen av innehållet är att den riskerar att dölja normativa ståndpunkter. 
Ett exempel på detta är när lärobokstexten ger en saklig förklaring till ett begrepp, utan att 
gå in på vad det egentligen innebär. Bronäs tar upp begreppet solidaritet, och visar på hur 
läroböcker konstaterar att solidaritet är viktigt i det svenska samhället, utan att ge en 
förklaring till hur man blir solidarisk. Vidare konstaterar läroböckerna att solidaritet är 
eftersträvansvärt, vilket blir ett ideologiskt ställningstagande som lämnas utan diskussion.24 

De slutsatser Bronäs kommer fram till är att läroböckernas förmedling av demokrati inte helt 
överensstämmer med den officiella bilden. Det som ger demokratibegreppet stadga är att 
det förklaras utifrån grundlag eller författningar. Bilden som förmedlas i läroböckerna är 
vikten av att medborgare tillgodogör sig ett kritiskt tänkande, att de är aktiva och 
engagerade i samhället. Detta blir dock motsägelsefullt, då läroböckerna enligt Bronäs 
samtidigt tycks förmedla att det finns ett visst sätt att tänka som är ”rätt”, de har ett 
överbeskyddande drag som passiviserar medborgare och eleverna i sin roll som sådan. 
Bronäs finner det betänkligt att fokus läggs på hur medborgarna besitter otillräcklig kunskap, 
och hur deras roll framställs som mindre betydelsefull förutom när det gäller vid själva 
valdeltagandet i en demokrati. Avslutningsvis reflekterar hon över sambandet mellan 
ungdomars politiska engagemang och den bild av demokrati läroböckerna förmedlar.25 

Mats Wingborg utförde på 80-talet en studie där han granskade demokratibegreppet i 
läroböcker för samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet. Wingborg undersöker i sin 
studie hur läroboksförfattarna valt att definierar demokrati. Analysen utgår från två begrepp 
varav det ena är ”västerländsk demokrati” vilket författaren beskriver som en demokratisyn 
som utgår från den form av institutionaliserad demokrati som återfinns i demokratiska stater 
i Europa och Nordamerika medan den andra klassiska definitionen har sitt ursprung i 
grekiskans ord för ”folk” och ”härska.26 
Wingborg undersöker vilken förklaring av demokratibegreppet som läroböckerna använder 
och på vilket sätt de förklaras, han frågar sig också vilka former av demokrati som får en 
betydande roll i lärobokens texter. Han menar att läroböckerna utgår från den klassiska 
betydelsen av ordet demokrati.27 Han menar att läroböckerna inte klargör sambandet 
mellan de demokratiska fri och rättigheterna, där ibland de mänskliga rättigheterna och 

                                                           
22 Ibid. s 41 
23 Ibid. s 243 
24 Ibid. s 244 
25 Ibid. s 249 
26 Wingborg (1987), s.7 
27 Ibid. s. 33 
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demokrati. Är de en del av definitionen av demokrati eller är de fristående från begreppet 
demokrati? 28 
Wingborg konstaterar att läroböckerna uteslutande använder sig av en västerländsk 
definition av demokrati och ofta tillämpar den direkt på västerländska stater. Författaren 
ställer sig frågande till om det inte finns andra former av demokrati och om inte demokrati 
kan vara något mer än en stat.29 

Ovanstående tre studier har alla fokuserat på att definiera och undersöka hur 
demokratibegreppet uttrycks i läroböcker i samhällskunskap för de högre årskurserna. De 
har undersökt demokrati ur ett medborgarfostrande perspektiv, ur ett tidsperspektiv, 
jämfört hur begreppet tar sig uttryck i olika länder, om en demokrati kan innebära mer än 
bara styrelseskick osv. Det studierna saknar och som förhoppningsvis denna studie ska 
uppnå är hur demokratibegreppet förmedlas till elever i de lägre årskurserna. Då demokrati 
är något som enligt skollagen ska befästas i utbildningen från början är det viktigt att 
undersöka hur och om detta sker.  

3.2 Teoretiska perspektiv 
Det är i relation till Wingborgs slutsatser om två skilda demokratibegrepp som vi har valt två 
teoretiska perspektiv som skiljer sig en hel del från varandra. Dels har vi valt Robert Dahls 
demokratiteori som utgår från en mer statisk definition av demokrati som främst ett verktyg 
att styra ett samhälle, dels har vi valt Jürgen Habermas deliberativa demokratiteori som är 
mer dynamisk i sin framställning av vad som utgör en demokrati och vilka värden som 
säkerställer att en demokrati bibehålls. Utifrån dessa perspektiv kommer begreppet 
demokratiska värden att definieras för att på så sätt kunna söka upp eventuella likheter och 
skillnader i texterna, samt undersöka om ett teoretiskt perspektiv är mer framträdande än 
ett annat. Nedan följer en närmare beskrivning av de teoretiska perspektiv som den här 
studien utgår från.  

Som ett komplement till dessa två perspektiv kommer analysen också utgå från de direktiv 
som fastslås i skollagen. Direktiven blir särskilt intressanta då dessa utgör en befäst grund för 
den syn på demokrati som förmedlas i och dominerar dagens svenska utbildningssystem, 
men också då de demokratiska värdena definieras likadant i läroplanen från 1994, Lpo 9430, 
och i liknande ordalag i läroplanen från 1980, Lgr 80.31 Detta tyder på att begreppen bör ha 
befäst sin roll som samhällets demokratiska värden under den tidsperiod vi ska analysera.  

3.2.1 Skollagen  
Skollagen slår fast att utbildningen ska utformas i enighet med de demokratiska värderingar 
samhället vilar på:  

  Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.32 

 

Utifrån denna formulering står definitionen av demokratiska värderingar klar, och de 
begrepp som används blir således de vi kommer utgå från i analysen. Då detta är skollagen 

                                                           
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Lpo 94, s. 3 
31 Lgr 80, sid 18 
32 SFS 2010:800, 2010 www.riksdagen.se,  

http://www.riksdagen.se/
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bör läroböckerna införliva dessa begrepp för att visa på att de är utformade i enlighet med 
rådande direktiv. 

Förutom att använda skollagens direktiv som ett uttryck för en rådande 
demokratiuppfattning kommer vi som tidigare nämnt också utgå från Dahl och Habermas 
olika demokratiperspektiv. En beskrivning av dessa två perspektiv följer nedan. 

3.2.2 Dahls demokratiteori 
Robert A Dahl är en av 1900-talets mest framträdande och betydelsefulla demokratiforskare 
vars teorier har haft stort inflytande på övrig forskning och utbildning.34 Han är en liberal 
demokratiteoretiker som främst fokuserar på individers lika rätt till politiskt deltagande, det 
vill säga politisk jämlikhet.35  

För att uppnå politisk jämlikhet inför Dahl fem kriterier som, enligt honom, beslutsfattande 
och författningar måste kunna möta för att i sann mening vara demokratiska. Dessa kriterier 
kan ses som medborgerliga rättigheter som måste respekteras och tillgodoses i 
demokratiska processer. Därför fokuserar Dahls demokratiteori i huvudsak på själva 
beslutsprocessen inom en demokrati och dessa fem kriterier blir således viktiga för att förstå 
Dahls demokratiteori. Viktigt för Dahl är att han ser alla individer som likvärdigt kvalificerade 
att ta till sig och värdera information och åsikter, överlägga och delta i politiska diskussioner 
och utifrån detta göra rationella val.36  

Som ett av två teoretiska perspektiv kommer denna studie utgå ifrån Robert A Dahls teorier 
om demokrati. Utgångspunkten är hans idéer om demokrati som ideal, snarare än hans 
tankar om hur demokrati faktiskt ser ut i verkligheten. Dahl framför idén om att hans syn på 
vad en idealisk demokrati är något annat än den som faktiskt existerar. 

Till hjälp att sammanställa och precisera Dahls stora produktion kommer en 
doktorsavhandling skriven av Karin Olsson att användas. Avhandlingen är en idékritisk analys 
av Dahls ideala demokratiteori med syfte att urskilja fundamenten i hans ideala demokrati 
och på så vis också undersöka om Dahls ideal är möjliga att reproducera.37 

Dahl menar att en process som möter hans fem kriterier också är en fulländad demokratisk 
process, och genom att uppnå dessa fem kriterier skapas ett fulländat demokratiskt 
styrelseskick. Samtidigt poängterar Dahl att dessa fem kriterier aldrig kan mötas på ett 
tillräckligt tillfredställande sätt utan att kriterierna snarare är skapade för att mäta i vilken 
grad ett beslutsfattande är demokratiskt.38   

Den här studien kommer att använda sig utav Olssons översättning av Dahls kriterier samt 
Dahls begrepp Demos som kan beskrivas som medborgare eller medlemmar av en 
demokratisk stat eller organisation.39 

Dahls fem kriterier: 

1. Effective participation/Effektivt deltagande 

                                                           
34 Ringen, Stein (2008), s. 1 
35 Olsson, K (2009), s. 96 
36 Dahl, R (2000), s. 36 
37 Olsson (2009), s. 15 
38 Dahl, R (1989), s.109 
39 Olsson (2009), s. 107 
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2. Equality in voting/Jämlik rösträtt 

3. Gaining enlightened understanding/Upplyst förståelse 

4. Exercising final control over the agenda/Kontroll över dagordningen 

5. Inclusion of adults /Inkludering av myndiga41 

3.2.1.1 Effektivt deltagande  

I beslutsfattandeprocesser måste varje demos ha samma möjligheter, och likvärdigt effektiva 
möjligheter att uttrycka sina ståndpunkter om det som ska beslutas till övriga medlemmar. 
Alla medlemmar måste också på lika villkor och med lika effektiva metoder kunna ta upp 
frågor och alternativa förslag till diskussion.42 Att vägra någon medlem fullgoda möjligheter 
att effektivt delta i beslutsprocessen innebär enligt Dahl en politisk ojämlikhet.43 Dahl menar 
att ifall vissa demos har bättre eller större möjligheter att framföra sina åsikter kommer de 
också lättare vinna gehör för dessa och på så sätt sätta agendan och genom detta också 
inverka på det slutgiltiga beslutet på bekostnad av de som inte har samma möjligheter. 
Enligt Dahl ligger detta argument till grund för att effektivt deltagande måste anges som ett 
av kriterierna.44 För att säkerställa ett effektivt deltagande argumenterar Dahl för att den 
demokratiska processen bör omfattas av ett antal institutioner och individuella rättigheter. 
Dessa menar Dahl är, valda representanter, yttrandefrihet, alternativa informationskällor 
och föreningsfrihet. 45 

3.2.1.2 Jämlik rösträtt 

Effektivt deltagande hänger tätt samman med Equality in voting som är Dahls andra 
kriterium. För att demos ska vara politiskt jämställda krävs inte enbart ett effektivt 
deltagande, demos bör också ha samma möjligheter att bidra till det gemensamma beslutet 
genom att avlägga ett val likvärdigt till alla andra medlemmars val. Dahl menar att jämlik 
rösträtt har varit en grundpelare inom demokratiteorier sedan det antika Grekland men att 
det är så viktigt för att politisk jämlikhet ska uppnås att det måste anges som ett eget 
kriterium. Sammanfattningsvis kan man säga att fria och rättvisa val är nödvändigt för att 
jämlik rösträtt ska uppnås.46 

3.2.1.2 Upplyst förståelse 

Inom rimliga tidsmässiga gränser, måste varje medborgare ha samma rättigheter och lika 

effektiva möjligheter att ta del utav och lära sig om alternativa förslag och alternativens olika 

utfall. 47 Dahl menar att för att medlemmarna/medborgarna ska kunna värdera alternativ 

och göra rationella val utifrån det utfall de upplever som det bästa måste alla medborgare ha 

lika effektiva tillgångar och upplysning om vad dessa alternativ har för inverkan och 

konsekvenser för alla medborgare/medlemmar.48 Dahl menar att det är först när en 

                                                           
41 Dahl (2000), s.38 
42 Dahl (1989), s. 109 
43 Dahl (2000), s. 38-39 
44 Ibid. s. 39 
45 Olsson (2009), s.135 
46 Ibid. s.135 
47 Dahl (2000), s.37 
48 Dahl (1989), s. 112 
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medlem/medborgare blir medveten om ett besluts utfall och konsekvenser för ett samhälle i 

stort som den kan tillgodose se sig en full förståelse och göra ett val utifrån allmänhetens 

bästa.49 Karin Olsson beskriver det samma så här: 

”Upplyst förståelse behövs för att möjliggöra för alla att delta på lika villkor, för att alla skall kunna ta 
del av och värdera information på lika grunder och för att allas intressen skall ges lika hänsyn.” 50 

För att en upplyst förståelse ska kunna mötas i praktiken måste yttrandefrihet, tillgång till 
alternativa informationskällor och föreningsfrihet säkerställas. 51 

3.2.1.3 Kontroll över dagordningen 

Det fjärde skiljer sig från de tre första kriterierna som definierar vad en demokratisk process 

innebär.52 Dahl menar att en beslutsprocess som uppfyller de tre första kriterierna kan räkna 

sig som demokratisk, men för att utgöra en fullödig demokratisk process53 måste även 

medborgarna/medlemmarna ha kontroll över det som beslutas.54 Detta det fjärde kriteriet 

säger alltså något om vad den demokratiska processen ska omfatta.55 Det är mycket möjligt 

att en demokratisk process uppfyller de tre första kriterierna men att agendan är väldigt 

snäv eller ett uttryck för en liten grupp demos intressen och på så vis inte kan räknas som en 

fullständigt demokratisk process, där varje medborgare/medlem har samma rätt och 

möjlighet att delta som övriga medborgare/medlemmar. På grund av denna problematik 

inför Dahl sitt fjärde kriterium: kontroll över dagordningen. 

”The demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on the agenda 
of matters that are to be decided by means of the democratic process.”56 

För att uppnå en fullständigt demokratisk process krävs att medlemmarna/medborgarna har 
mandat att uttrycka sig om agendan och också har sista ordet när det kommer till beslut 
rörande agendan. För att detta kriterium ska kunna mötas krävs att varje demos fullt ut ses 
som lika kvalificerad som övriga att fatta ett beslut rörande vad som ska beslutas. Först när 
en demokratisk process möter detta kriteriet så väl som de övriga tre menar Dahl att den är i 
sann mening demokratisk.57 

De individuella rättigheter och institutioner som tillgodoser demos möjlighet till kontroll 
över dagordningen är enligt Dahl, valda representanter, fria och rättvisa val, yttrandefrihet, 
alternativa informationskällor och föreningsfrihet. 58 

                                                           
49 Ibid. s. 112 
50 Olsson (2009), s. 112 
51 Ibid. s. 135 
52 Ibid. s. 116 
53 Ibid. 
54 Dahl (1989), s. 112 
55 Olsson (2009), s. 116 
56 Dahl (1989), s. 110 
57 Ibid. s. 112-113 
58 Olsson (2009), s. 135 
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3.2.1.4 Inclusion of adults 
Det femte kriteriet definierar vilka som ska ingå i begreppet demos och därmed inkluderas i 
den fullständigt demokratiska processen. Dahl menar alla vuxna medborgare/medlemmar 
måste ha de fullständiga rättigheter som fastställts i de fyra första kriterierna och inkluderas 
i det gemensamma beslutsfattandet.59 Dahls definition av vilka som har rätten att fullt ut 
delta innebär också en exkludering av andra. Dahl menar att barn, tillfälliga besökare och till 
viss del även personer med intellektuella funktionshinder exkluderas den rätten men att 
dessa alltid måste mötas av generella krav om rättvisa.60 Denna avgränsning av vilka som har 
rätten att delta är problematisk och Olsson menar att sett till en organisation eller förening 
blir det extra komplicerat att implementera den här formen av exkludering.61 
Olsson menar att Dahls definition av vilka som ska inkluderas i demos ska ses i ljuset av hans 
antaganden om jämlikhet.62 I hennes avhandling säger hon: 

  Alla som är tillräckligt och lika kvalificerade och alla som själva bäst kan bedöma sin kompetens, skall 
ha rätt att ingå i demos. Dessutom skall allas intressen ges lika hänsyn. Kriteriet följer därmed logiskt ur 
de antagandena.63 

3.2.1.5 Dahls fem kriterier  

Sammanfattningsvis kan man säga att utifrån Dahls demokratiteori har valda representanter, 
fria och rättvisa val, inkluderande rösträtt, rätten att kandidera, yttrandefrihet, alternativa 
informationskällor och föreningsfrihet en särställning när det kommer till att uppnå politisk 
jämlikhet. Det som enligt Dahl är själva grunden för en fungerande demokrati och det mål 
som demokratin ständigt ska sträva efter att uppnå är politisk jämlikhet.64 Därför blir då de 
fem kriterierna de indikatorer på demokratiska värden som kommer undersökas i den här 
analysen. 

För att nå en djupare förståelse av olika syner på demokratiska värden, utgår vårt andra 
teoretiska perspektiv från en lite annorlunda syn på demokrati än Dahls, nämligen Jürgen 
Habermas mer kommunikativa demokrati. En närmare beskrivning av denna följer här 
nedan. 

3.2.3 En kommunikativ demokrati 
John Dewey är en av företrädarna inom pragmatismen och hans syn på demokrati är något 
annorlunda än Dahls. Dewey antog ett vidare perspektiv på demokrati och menar att 
demokrati är mer än en form för styrning. Enligt Dewey är demokrati något som skapas i 
interaktion mellan människor och det är en produkt av människors delade erfarenheter och 
gemenskapen dem emellan.65 Kommunikationen mellan medborgarna i samhället och 
utbytet av deras olika åsikter, tankar och erfarenheter är det som i slutändan skapar det 
demokratiska samhället. Utbildning får här en stor roll, då det är under större delen av sin 
skoltid som medborgarna ges möjlighet att ta del av händelser som sker i samhället och 
världen, diskutera dessa och på så vis kunna välja ett förhållningssätt. Utbildningen bidrar 
därav till att forma medborgarnas identitet i samhället.66 Dessa tankar blev en 
                                                           
59 Dahl (2000), s. 38 
60 Olsson (2009), s. 117 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. s. 103 
65 Dewey, John (1999), s. 127 
66 Carlsson (2006), s. 29 
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inspirationskälla och förutsättning för den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas 
när han formulerade sin teori om den deliberativa demokratin. 

3.2.3.1 Liberal kontra republikansk demokratiprocess 

Habermas menade att det, något förenklat, i grunden finns två ideala politiska 
uppfattningar, den ”liberala” och den ”republikanska”. Det som skiljer dessa åt är hur de ser 
på demokratins roll som process i samhället.67  

Den liberala modellen har en förmedlande syn på demokratiprocessen, där politiken samlar 
ihop och genomdriver olika privata intressen i förhållande till statsapparaten vars mål är att 
nyttja den politiska makten för att uppnå kollektiva mål. Medborgarens roll definieras utifrån 
dennes subjektiva rättigheter gentemot staten och övriga medborgare i samhället. Dessa 
subjektiva rättigheter ger bäraren statligt beskydd, förutsatt att hen tillvaratar sina privata 
intressen inom lagens gränser. Habermas beskriver dessa rättigheter som negativa 
rättigheter, det vill säga att de garanterar ett handlingsutrymme där subjektet är befriat från 
yttre tvång. I den demokratiska processen synliggörs detta genom att medborgarna har 
möjlighet att tillvarata sina privata intressen och göra dessa gällande via röstning, 
regeringsbildande etc. för att i slutändan kunna påverka den statliga administrationen. 
Genom detta utförande kan medborgaren försäkra sig om att samhället styrs av en politisk 
makt som handlar i enlighet med dennes intressen som privatperson.68 

Den republikanska synen på demokratiprocessen är i sin tur att den inte enbart har en 
förmedlande funktion, utan snarare kan ses som en grundläggande förutsättning för att den 
församhälleligande processen ska kunna fungera i sin helhet. Medlemmarna i ett samhälle 
blir uppdelade i mer eller mindre naturligt bildade grupperingar. Inom grupperingarna 
medvetandegörs de dels om sitt medberoende av varandra, dels om en vilja och/eller ett 
behov att i egenskap av medborgare utveckla de befintliga relationer som finns till fria och 
lika rättspersoner. Här kommer begreppet solidaritet in jämte egenintresse och 
administrativ makt som en betydande källa till enande i samhället.69 Till skillnad mot den 
liberala synen så menar Habermas att medborgarnas rättigheter inom den republikanska 
synen snarare kan ses som positiva friheter. Detta i den mening att de möjliggör deltagande i 
en gemenskap där medborgarna kan bli det de vill vara – subjekt med ett politiskt ansvar i 
den gruppen av fria och lika medborgare de befinner sig i. Detta garanterar inte frihet från 
yttre tvång. Den republikanska synen ställer högre krav på sina medborgare, då de inte bara 
kan se till egna intressen utan bör arbeta för samhällets gemensamma intressen. Staten 
finns till för att säkerställa en inkluderande syn på olika åsikter och viljor, snarare än att 
skydda subjektens lika rättigheter.70 

3.2.3.2 Deliberativ demokrati 

Habermas ansåg att den republikanska synen var alltför idealistisk då den förutsätter att 
medborgarnas fokus alltid är riktad mot samhällets bästa.71 Han valde därför att utifrån den 
liberala och den republikanska synen på demokrati forma en tredje modell, den 
diskursteoretiska eller deliberativa demokratiteorin. 

                                                           
67 Habermas, Jürgen (1995) 
68 Ibid. s. 76-77 
69 Ibid. 
70 Ibid. s. 78 
71 Ibid. s. 82 
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Den deliberativa demokratiteorin tar utgångspunkt i idén om att det existerar en ideal 
procedur för deliberation och beslutsfattande.  Habermas överförde delar av både den 
republikanska och den liberala synen för att införliva dessa i den deliberativa teorin och 
kunde genom detta formulera ett samband mellan självförståelse, förhandlingar, 
diskussioner och rättsdiskurser. På så sätt kunde det praktiska förnuftet flyttas från en grund 
bestående av universella mänskliga rättigheter och specifika gemenskapers moral till en 
grund bestående av språklig struktur, kommunikation och argumentation.72  

 Denna teori förutsätter liksom den republikanska att allmänheten ser till ett gemensamt 
intresse, men för att kunna ge en förklaring till att medborgare skulle vara fokuserade på 
allmänhetens intresse snarare än ett eget privat, hänvisar den till en etiskt integrerad 
gemenskap.73 Denna gemenskap utmynnar från att individer medvetandegörs om sin egen 
del i den kollektiva tillhörigheten endast i interaktion med övriga medlemmar i samhället. 
Habermas betonar vikten av kommunikation, och betraktar detta som själva grunden till 
medmänsklig förståelse och handlande genom att en individ uppnår förståelse för 
gemensamma likheter och skillnader med sig själv och samhället och på så sätt kan finna sin 
egen plats däri.  74 Viktigt att påpeka är att det inte rör sig om endast en form av 
kommunikation, utan det är en mängd olika kommunikationsformer som enligt Habermas 
tillsammans med den integrerade gemenskapen skapar legitimitet åt den deliberativa 
teoretiska politiken/demokratimodellen. 

Vad blir då medborgarens roll enligt Habermas deliberativa demokrati? Han menar att 
medborgarens identitet inte är avhängig dennes eventuella kulturella eller etniska 
samhörighet, utan att den istället uppkommer när de utnyttjar och utövar sina demokratiska 
deltagar- och kommunikativa rättigheter.75 Medborgarens roll blir således att genom sina 
egna kommunikativa handlingar i form av deliberativa samtal, det vill säga diskussioner, 
debatter och åsiktsutbyten med andra medborgare bidra till ett demokratiskt samhälle. 

De demokratiska värden som blir viktiga i Habermas deliberativa demokratiteori är 
följaktligen kommunikation, gärna i form av diskussioner och samtal, medborgarens 
utövande av sina demokratiska rättigheter och deras förmåga till reflektion. Detta ställer 
höga krav på utbildningsväsendet då det till stor del är deras uppgift att fostra medborgarna 
in i deras demokratiska roll i samhället. Således kommer de indikatorer som kommer 
analyseras utifrån Habermas demokratiteori vara reflektion, medborgare, diskussion och 
samtal samt inflytande. 

3.3 Ett nyanserat demokratibegrepp 
Det finns vissa likheter mellan Dahl och Habermas olika teorier, främst då båda anser att 
demokrati är eftersträvansvärt. Hur detta skall uppnås skiljs däremot åt, då Dahl fokuserar 
på demokrati som ett verktyg att nå politisk jämlikhet och således koncentrerar sin teori på 
de politiska och styrande sidorna av demokrati. Habermas menar i sin tur att demokrati är 
mer än bara politik, och för att uppnå ett demokratiskt samhälle krävs ett konstant utbyte av 
kommunikation i olika former mellan dess medborgare. Då dessa båda perspektiv i mycket 
ställer sig mot varandra så blir vår förhoppning att valet av dem ska bidra till att ge en mer 
nyanserad bild av demokratibegreppet och hur det används i läroböckerna. 

                                                           
72 Ibid. s 85 
73 Ibid. s. 83 
74 Ibid. s. 84 
75 Carlsson (2006), s. 127 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka om demokratiska värden har förändrats i 
läroböcker i samhällskunskap för åk 4-6 från 1980-talet till 2010-talet och om så är fallet hur 
denna förändring ser ut. Därför har vi valt att ställa följande frågor: 

 

 Vilka skillnader i uttryck av demokratiska värden finns mellan läroböcker från de 
senaste fyra årtiondena? 

 

 Har det skett någon förändring i hur frekvent centrala demokratiska begrepp 
används i läroböckerna och i så fall hur ser denna förändring ut?  
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5. Metod 
För att söka besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ textanalys. Den kvantitativa analysen syftar till att se i vilken mängd 
olika demokratiska begrepp är representerade i texterna, medan den kvalitativa analysen 
ska undersöka mer djupgående om och hur det demokratiska innehållet har förändrats över 
tid. 

5.1 Kvalitativ textanalys 
Lennart Hellspong har beskrivit en analysmodell för kvalitativ analys av brukstexter. Han 
delar upp analysen i tre delar. Den textuella strukturen som undersöker hur texten är 
uppbyggd, vilket tempus som används och texten är grammatiskt skriven. Det tempus som 
nyttjas kan vara väsentligt för hur viktigt författaren vill framställa olika skeenden.76 Den 
ideationella strukturen ser i sin tur till olika teman som behandlas i texten, och vad texten 
väljer att fokusera på. Här ingår även olika perspektiv, då framför allt det perspektiv som 
författaren valt att ge texten, t ex en ideologisk text skriven av en marxist kommer sannolikt 
vara skriven ur ett marxistiskt perspektiv.77 Den tredje och sista delen av analysen är den så 
kallade Interpersonella strukturen, som letar efter attityder och värderingar i form av 
värdeord i den löpande texten. Ett värdeord visar hur texten presenteras, om författaren 
väljer att använda negativt eller positivt laddade värdeord påverkar detta hur läsaren 
uppfattar texten. Exempel på sådana ord kan vara ”bra”, ”strålande”, ”dålig”, ”opålitlig” och 
liknande ord som representerar och uttrycker olika attityder.78 

Under genomförandet av vår kvalitativa textanalys kommer vi att utgå från främst den 
ideationella och den interpersonella strukturen. Vår förhoppning är att med hjälp av dessa 
kunna besvara vår frågeställning och upptäcka mer djupgående teman i läroböckerna. 

5.1.1 Genomförande 
Utifrån de teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie, det vill säga Dahls 
ideala demokratimodell och Habermas deliberativa demokratiteori samt utifrån skollagens 
direktiv, valdes ett antal begrepp ut som representerar de olika modellerna.  Med hjälp av 
dessa begrepp identifierades de avsnitt i läroböckerna som belyste och behandlade olika 
aspekter av demokrati, se tabell 1 nedan. För att tydligt visa vem av oss som har gjort vad, 
har vi valt att dela upp den kvalitativa analysen i underrubriker med respektive teori under 
varje lärobok. Vi presenterar också analysen i kronologisk ordning, med början i 1980-talet 
fram tills idag.  

Tabell 1: Indikatorer i den kvalitativa analysen 

 

 

                                                           
76 Hellspong, Lennart (2001), s. 25 
77 Ibid. s. 35-41 
78 Ibid. s. 47 

Dalhs demokratiteori Habermas deliberativ demokrati Skollagen

Fri & rättvisa val Reflektion Individens frihet & integritet

Yttrandefrihet Samtal & diskussion Jämlikhet

Alternativa informationskällor Medborgare Solidaritet

Styrelseskick Inflytande Människors l ika värde
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5.2 Kvantitativ textanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen framställs som en lämplig metod att nyttja när man söker 
svar på frågor som behandlar mängder eller förekomster av olika innehållsliga kategorier.79 
Då denna studie behandlar olika demokratiska begrepp vill vi granska i vilken mängd dessa 
begrepp förekommer i de olika läroböckerna, för att se om det finns någon förändring över 
det tidsspann läroböckerna behandlar, och hur frekvensen ser ut för olika centrala 
demokratiska begrepp utifrån våra teoretiska perspektiv. Esaiasson m.fl skriver följande om 
frekvenser och utrymme: 

  Frekvenser och utrymme – det vill säga hur ofta och hur mycket – är den kvantitativa innehållsanalysens 
främsta kriterium på centralitet och viktighet: ett argument som förekommer ofta i en text eller ett tal är ett 
centralt argument; en händelse eller sakfråga som får stort utrymme i nyhetsrapporteringen är en viktig 
händelse eller fråga[…]80 

Genom att räkna förekomsten av de demokratiska begreppen är vår förhoppning att kunna 
reda ut vilka begrepp som framställs som centrala inom våra teoretiska perspektiv på 
demokrati som också frekvent behandlas i läroböckerna. 

5.2.1 Genomförande 
Utifrån de begrepp som skollagen definierat som demokratiska värden, har vi noggrant 
genomsökt läroböckerna för att se om vi kan finna dem. Vi har valt att gå igenom hela 
läroböckerna för att analysen ska kunna genomföras på ett rättvist sätt. Vi har också valt att 
ta med böjningsformer av begreppen samt sammansatta ord, detta med förhoppningen att 
tydligare kunna mäta frekvensen av dem.  

5.3 Urval 
Det material vi har valt ut är fyra stycken läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för 
åk 4-6. Det som är specifikt med dessa böcker är att de riktar sig mot elever i åldrarna 10-12 
år, varav det språkliga innehållet måste anpassas för dessa elevers kunskapsnivå och 
förståelse. Detta kan visa sig vara av största vikt i analysen, då en sådan förenkling av 
innebörden av demokrati möjligen skulle kunna påverka vårt slutresultat.  

För att hitta lämpligt material att undersöka nyttjade vi dels den nationella 
biblioteksdatabasen Libris, dels olika läromedelsförlags hemsidor för att kunna få insyn i 
vilken slags material som var disponibelt. Vi valde läroböcker från de senaste fyra årtiondena 
med anledning av att eventuellt kunna se spår av händelser som influerat och format 
samhället under detta tidsspann, som exempelvis Berlinmurens fall 1989, Sveriges 
medlemskap i Europeiska Unionen 1995 och terrordådet mot World Trade Center 2001.  Av 
de äldre läroböckerna fanns färre att välja mellan, medan det under de senaste åren har 
givits ut ett antal olika läroböcker. Flertalet av dessa kombinerar samhällskunskap med 
naturkunskap, och vi valde i möjligaste mån att undvika dessa för att kunna lägga fokus på 
enbart samhällskunskapsdelen. För att få en så bred spridning som möjligt mellan de 
läroböcker vi slutligen valde ut försökte vi se till att det blev minst fem år mellan deras 
utgivningar. Detta för att få en så stor spridning som möjligt mellan läroböckerna, där den 
senarste av dessa är reviderad enligt Lgr 11 vilket kan komma att ha betydelse för resultatet i 
analysen. 

                                                           
79 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 223 
80 Ibid. s. 224 
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5.3.1 Läroböckerna 
Nedan följer en presentation av de läroböcker vi har valt ut. Intressant att notera är att 
samtliga läroböcker saknar någon form av presentation av författarna, och varför de anses 
lämpliga att skriva läroböcker i ämnet. 

1980-talet 
Samhällskunskap: Kombinerad grundbok och arbetsbok för mellanstadiet av Maj-Britt 
Wingård & Lars Hildingson. Boken gavs ut 1980 av förlaget Natur & Kultur, Stockholm.  

Denna lärobok saknar både förord och någon form av innehållsbeskrivning på baksidan. Det 
enda som går att utläsa är att det ska finnas en tillhörande lärarhandledning. Första 
uppslaget visar en innehållsförteckning som tyder på att läroboken är uppdelad i tre större 
avsnitt. Det mest utmärkande med läroboken i förhållande till de övriga är dess tjocklek. Den 
består av ca 300 sidor.  

1990-talet 
Samhällskunskap 4-6 av Mona Larsson, Anna Lena Stålnacke & Ingrid Åsgård. Den utgavs 
1995 hos förlaget Natur & Kultur, Stockholm. 

Läroboken saknar beskrivning på baksidan, men det finns ett förord där författarna 
sammanfattar betydelsen av ordet samhälle och vad ämnet samhällskunskap innefattar. 
Boken består av 62 sidor. 

2000-talet 
Koll på samhället av Johan Eriksson. Boken gavs ut 2005 av Bonnier Utbildning AB, 
Stockholm. Läroboken säger sig utgå från en grundfilosofi att alla elever kan arbeta med 
frågor av lite svårare karaktär, så länge de ges de rätta förutsättningarna. Med anledning av 
detta har författaren valt en layout där boken är uppbyggd i uppslag som sedan avslutas 
med en öppen fråga. Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera och diskutera med 
andra för att på så sätt skapa en ökad förståelse och förmåga att upptäcka helheter.  Boken 
består av 60 sidor. 

2010-talet 
Upptäck Samhälle av Göran Svanelid. Utkom 2014 hos Liber. Läroboken är uppdelad i sex 
teman med tillhörande underrubriker. Layouten på uppslagen är tydliga rubriker och med 
många bilder. Boken är tydlig med att den utgår från Lgr 11 och säger sig ha lagt upp sin 
struktur utifrån läroplanen. Boken består av 106 sidor. 

5.4 Validitet & reliabilitet 
Validiteten i denna studie måste anses vara tämligen låg, då endast fyra läroböcker 
analyseras. För att kunna öka validiteten bör analysen utökas till att omfatta ett flertal 
läroböcker från samtliga årtionden, för att på så vis kunna genomföra en mer rättvis analys 
av demokratibegreppets förändring. Angående reliabiliteten så kan den anses vara relativt 
hög, då en textanalys är den metod som bäst överensstämmer med denna studies syfte. 
Samtidigt så innebär också en textanalys att den eller de som utför analysen ska förhålla sig 
så objektiva som möjligt. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer myntade uttrycket 
förförståelse och menade på att detta är något som tolkaren av en text eller ett fenomen 
alltid för med sig in i tolkningen. Utan förförståelsen kan tolkaren inte uppnå förståelse av 
texten, och den blir således nödvändig för att ens kunna utföra en tolkning.81 Det är med 

                                                           
81 Gilje & Grimen (2007), s. 179 
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anledning av detta det inte heller är möjligt att förhålla sig helt objektiv i studien, även om vi 
försökt hålla oss så sakliga som möjligt. 

5.5 Etiska överväganden 
Då denna studie endast berör offentliga texter är det inte aktuellt med etiska överväganden i 
förhållande till de lagar och riktlinjer som finns upprättade. 
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6. Resultat & analys 
6.1 Kvantitativ analys 
Här syns resultatet av hur de begrepp som enligt Skollagen definieras som demokratiska 
värden figurerar i de olika läroböckerna. 

Tabell 2: Begreppsfrekvens i läroböckerna 

 

Det vi kan avläsa från tabellen är att den visar att läroboken från 1980-talet är 
underrepresenterad vad gäller förekomsten av de aktuella begreppen, förutom vad gäller 
jämlikhet då den är den bok som tar upp det flest gånger. Det är anmärkningsvärt att 
begreppet demokrati inte förekommer en enda gång, särskilt då läroboken är den textrikaste 
av böckerna i analysen. 

Det sker en tydlig ökning i användandet av begreppet demokrati redan från 1990-talet då 
det användes 39 gånger, till 2010-talet där begreppet förekommer hela 60 gånger. 
Användandet av begreppen frihet och människors lika värde ses också öka efter denna 
tidsperiod. Vad denna ökning beror på är svårt att avgöra utifrån den här analysen då dess 
syfte endast är att undersöka förekomsten av begreppen, men vi kommer belysa dessa 
markanta förändringar och dess eventuella orsaker mer i diskussionsavsnittet av denna 
uppsats. 

Under 2000-talet är frihet det begrepp som förutom demokrati ges störst utrymme, även om 
det inte kan sägas förekomma särskilt ofta. Under nästkommande årtionde försvinner dock 
begreppet helt, för att istället lämna plats åt människors lika värde som får en tillväxt under 
2010-talet. 1990-talet och 2000-talet är de två läroböcker där samtliga begrepp nämns minst 
en gång. 

Gemensamt för läroböckerna är att flertalet av begreppen förekommer förhållandevis sällan 
i relation till antalet sidor i respektive lärobok. Detta ger oss en bild av hur de begrepp vi 
undersöker förekommer i respektive lärobok, vilken kan vara viktigt att ha i åtanke inför den 
kvalitativa analysen. Här har vi endast undersökt förekomsten av begreppen och om det 
skett någon förändring, i nedan följande analys kommer vi undersöka hur begreppen faktiskt 
används. 

6.2 Kvalitativ analys 
Nedan följer analys och resultat från den kvalitativa delen av denna studie.  

6.3.1 Samhällskunskap: Kombinerad grundbok och arbetsbok för mellanstadiet (1980) 

6.3.2 Dahl 
Denna text fokuserar lite på själva valprocessen inom en demokrati och har därför också 
förhållandevis lite gemensamt med Dahls demokratiteori. Texten koncentrerar sig till stor 
del på gemenskapen mellan medborgarna, gemensamt ägande och medborgarnas roll i 
samhället. Några få likheter med Dahls teorier kan dock urskiljas i texten. Eftersom boken 
saknar ett avsnitt som behandlar demokrati eller styrelseskick är de likheter med Dahl som 
står att finna ofta kopplat till ett innehåll som inte direkt är kopplat till demokrati. 

Begreppsfrekvens Demokrati Jämlikhet Solidaritet Frihet Människors lika värde Antal sidor i läroboken

1980-tal 0 9 0 0 0 300

1990-tal 39 1 2 5 4 62

2000-tal 32 3 4 7 3 60

2010-tal 60 1 0 4 11 106
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I ett avsnitt i boken som behandlar barn och ungdomars möjligheter att påverka agendan 
och i längden förändra samhället återfinns en tidningsartikel om några barn som startat en 
namnlista för en ny cykelbana och även detta citat:  

  Politiker har stor makt att bestämma, det är sant. Men den makten har de fått av de människor som valt dem. 
Man skall höra av sig till politikerna i kommunfullmäktige också mellan valen. Gör man inget mer än lämnar sin 
röstsedel vart tredje år, får man finna sig i att andra bestämmer över en. Man behöver inte ha rösträtt för att 
göra sin stämma hörd.82 

Även Dahl menar att det inte enbart är möjligheten att avlägga ett likvärdigt val som skapar 
en demokrati utan att för att demokratiska val ska vara möjliga måste även demos inneha 
möjligheten att uttrycka sina synpunkter om vad den demokratiska processen ska omfatta 
och inneha möjligheter att ändra eller påverka den politiska agendan. Detta citat innehåller 
liknande tankegångar som Dahl själv formulerar i sitt fjärde kriterium Kontroll över 
dagordningen, även om det ska tilläggas att barnen inte faller in inom epitetet demos och 
därmed inte omfattas av kriterierna enligt Dahl. 

I ett avsnitt i boken behandlas ämnet fattigdom i världen, boken använder begreppen I och 
U-länder för att tydliggöra skillnader i levnadsvillkor på olika platser i världen. I denna del av 
texten återfinns det här citatet: 

  Hur ska vårt land styras? Det är svårt för människor som inte kan läsa att ha åsikter om sin stads eller sitt 
lands styre. Mycket av det som vi får veta genom TV och tidningar kan de inte ta del av… Vår värld är en 
orättvis värld så länge somliga tvingas att vara analfabeter.83 

Precis som Dahl menar texten att ojämlika möjligheter att ta del utav och lära sig om olika 
alternativa förslag leder till politisk ojämlikhet. Att vägra någon möjligheten att delta på 
samma villkor i beslutsprocesser som andra gör att allas intressen inte ges samma hänsyn 
om således leder till politisk ojämlikhet. Dahl kopplar aldrig analfabetism som en faktor till 
politisk ojämlikhet. Men eftersom Dahls definition av en Upplyst förståelse är så allmän gör 
att analfabetism måste anses som en faktor som leder till att demos har väldigt ojämlika 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och därmed visar detta citat likheter med Dahls 
tredje kriterium. 

Vidare kan nämnas att texten fokuserar på rätten att organisera sig och bilda gemensamma 
intresseorganisationer. Främst behandlas då fackföreningar som i avsnittet som behandlar 
arbetsliv tilldelas hela tre sidor av texten, utöver det omnämns även idrottsföreningar. 
Föreningsfrihet är något som Dahl menar är av stor betydelse när det kommer till praktisk 
tillämpning av kriterierna Effektivt deltagande, Upplyst förståelse och Kontroll över 
dagordningen. 

Intressant i analysen av denna text är också aspekter av demokrati som är vikta för Dahls 
teorier som aldrig omnämns. Bland annat kan nämnas att texten aldrig behandlar den för 
Dahl så viktiga aspekten fria och rättvisa val. I texten nämns aldrig hur röster räknas, att alla 
har en röst likvärdig alla andra demos. Kanske tycker textens författare att detta är så 
allmänt vedertaget att det inte krävs att det påvisas. Dahl poängterar att jämlik rösträtt har 
varit en grundpelare för demokratiteorier sedan antiken men att det är av sådan betydelse 
för politisk jämlikhet det måste anges som ett eget kriterium och på så sätt inte får glömmas 

                                                           
82 Wingårdh & Hildingsson (1980), s. 226 
83 Ibid. s. 205 
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bort.  Texten behandlar heller aldrig yttrandefrihet eller mediernas roll i samhället, aspekter 
av demokrati som för Dahls teori är av stor betydelse för majoriteten av kriterierna.  

6.3.3 Habermas 
Efter en översiktlig genomgång av läroboken blir det tydligt att ett stort fokus ligger på att 
låta eleverna reflektera och samtala kring innehållet, helt i enlighet med Habermas syn på 
vad som skapar demokrati. Varje avsnitt/kapitel avslutas dels med ett antal frågor vars syfte 
verkar vara att låta eleverna själva fördjupa sig i innehållet, dels kunna diskutera frågorna 
med varandra för att nå fram till olika möjliga svar. Reflektion möjliggörs då flertalet av 
frågorna är öppna och därmed saknar ett givet svar.  

”Vad bör vara gratis eller nästan gratis av samhällets service? Vilka skulle fördelarna vara med det? 

Nackdelarna”?84 

Citatet ovan är taget ur det avsnitt som behandlar den service som finns i samhället. Det är 
ett tydligt exempel på den typ av öppna frågor av en mer reflekterande art som finns i 
merparten av lärobokens avsnitt. Här är det upp till eleverna att tycka till och tänka över vad 
i samhället som bör vara kostnadsfritt, och vad det i så fall skulle ha för inverkan. Sett ur 
Habermas perspektiv så är det en fråga som dels uppmuntrar eleverna till att diskutera 
samhällets olika servicedelar, dels bidrar till att eleverna får fundera över hur de själva vill att 
samhället ska vara uppbyggt. Detta kan då direkt kopplas till Habermas tankar om att 
kommunikation medborgare emellan, i det här fallet elever, skapar grunden till ett 
demokratiskt samhälle. 

I slutet av varje avsnitt finns också ett varierande antal uppgifter som ska lösas genom att 
tillsammans diskutera och komma fram till en lösning, vilket även det går helt i linje med 
Habermas kommunikativa demokrati. I boken finns ett avsnitt benämnt ”Framtiden”. Här 
ges eleverna stor möjlighet att reflektera kring hur samhället ser ut, om de anser att det är 
hållbart och hur de tror/vill att samhället ska se ut i framtiden. Uppgiften nedan är tagen ur 
avsnittet: 

”Hur skall man studera i framtidens skola? Är det viktigt att barn lär sig mycket, eller räcker det med att de kan 

sköta datorer?”85 

Även denna uppgift är utformad så att eleverna kan reflektera över och diskutera olika 
aspekter av samhället, i det här fallet hur de tror att en framtida skola borde se ut. Detta är 
beaktansvärt då läroboken då möjliggör för eleverna att ifrågasätta sin egen undervisning, 
vilket skulle kunna sägas vara en habermasiansk aspekt som i övrigt påtagligt tycks saknas i 
läroboken, nämligen elevernas (medborgarnas) inflytande. Det skymtar förbi i vissa 
uppgifter, men nämns aldrig rakt ut som en viktig del av elevernas roll i samhället. Det 
saknas i stort sett helt utrymme för eleverna att själva ha inflytande över innehållet, utan 
läroboken förefaller stå för en mer kunskapsförmedlande undervisning. 

En gemensam nämnare för samtliga avsnitt i boken, är att det finns en tydlig fostrande roll i 
dem. Huvudparten av frågorna är ställda så att eleven ska fundera över hur samhället ser ut, 
vad som ingår i samhället och vilken roll de själva spelar i det. På så vis är läroboken väldigt 
Habermasiansk i sin anda, då han menade att utbildningen just var till för att fostra 
medborgarna in i samhället. Ett exempel på detta är avsnittet som behandlar familjen. Här 
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beskrivs olika konstellationer som kan finnas i en familj, vad en familj innebär och varför/hur 
familjer bildas. Läsaren får följa några olika personer som beskriver sitt familjeliv, och sedan 
jämföra med sig själv. Det tenderar att vara moraliserande då texterna gärna beskriver vad 
som anses rätt och eller fel, även i familjesammanhang. 

  Om bägge föräldrarna arbetar utanför hemmet, är det särskilt viktigt att alla hjälps åt med sysslorna hemma. 
Att gå och handla, laga mat, diska, städa, tvätta och mycket annat är sådant som måste göras och som kan 

delas upp mellan familjemedlemmarna.86 

Ovanstående text är endast en av flera i läroboken som demonstrerar vilken fostrande roll 
innehållet ofta får. Texterna talar om hur eleverna bör bete sig, vad som är viktigt att tänka 
på etc. i enlighet med vad som anses vara en god medborgare i samhället enligt rådande 
normer. 

 Ett stycke i boken som påtagligt visar en syn på samhället och dess föränderlighet helt i 
enlighet med Habermas tankar är detta:  

”När människor börjar tänka annorlunda, får nya idéer om vad som är rätt och fel, förändras också lagarna.”87 

Detta visar på en vilja att förmedla den dynamik som ständigt pågår i samhället, samt att 
detta uppstår i samband med att människor av olika anledningar ändrar uppfattningar, byter 
åsikter och/eller får nya uppslag. Enligt Habermas beror detta på, eller snarare orsakas av att 
människor genom kommunikation med varandra utbyter erfarenheter och tankar vilket 
leder till ett demokratiskt samhälle. Läroboken skulle kunna tolkas som att den anammar 
denna syn på samhället, med tanke på den mängd uppgifter och diskussionsfrågor som 
uppmuntrar eleverna till att just utbyta tankar och erfarenheter. 

6.3.4 Skollagen 
Tidigt i läroboken tas begreppet jämlikhet upp, och sedan återkommer texter om detta vid 
enstaka uppslag. Boken diskuterar olika typer av jämlikhet, allt från jämlikhet inom familjen 
till jämlikhet mellan könen.  

  Nu vill vi ha en familj, där de vuxna bestämmer lika mycket. Barnen skall tidigt vänja sig vid att vara med och 
fatta beslut och också ta ansvar för vad som beslutats. Den tid skall vara förbi, då en bestämde och då de andra 

skulle tiga och lyda.[...] Har vi sådana jämlika familjer i Sverige?88 

Stycket ovan är det första i boken som behandlar begreppet jämlikhet, då ur 
familjeaspekten. Här ges en bild av jämlikhet som något vars innebörd är att alla i familjen 
bestämmer lika mycket. Samtidigt är boken noga med att visa på hur jämlikhet har sett ut 
och förändrats genom historien. På ett uppslag visas hur barn hade det hundra år tidigare, 
och beskriver hur de behandlades olika beroende på vilket kön de hade. Pojkar fick enbart 
hålla sig till vissa sysslor, och flickor till andra.89 

Vidare ägnar boken ett helt avsnitt om flickor och pojkar. Här går de igenom vad tjejer och 
killar tycker om varandra och hur det är att vara flicka respektive pojke. Eleverna får i uppgift 
att besvara en enkät som till viss de berör frågor om jämlikhet mellan könen. Syftet är att 
svaren sedan ska diskuteras i helklass. Det finns även två exempel på utförliga svar från en 
flicka respektive en pojke. 
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”I vilken ålder är det lämpligt att man gifter sig eller flyttar ihop? Om man är flicka__ Om man är pojke__”90 

Frågan ovan kommer från enkäten. Merparten av frågorna är av samma typ, och det är 
tydligt att syftet är att se hur eleverna ser på de olika könen. Läroboken uppmuntrar sedan 
till en fördjupande diskussion kring könen och dess eventuella likheter och skillnader. Detta 
är positivt i den bemärkelsen att det utgör en grund för läraren att vidareutveckla 
jämlikhetsfrågorna utifrån elevernas egna erfarenheter. 

Det sista avsnittet i boken som berör jämlikhet är kort och gott en sida i punktform som 
beskriver kvinnans väg till jämlikhet med mannen. De börjar vid år 1845 och lika arvsrätt för 
att avsluta 1979 med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.91  Möjligen 
skulle det kunna finnas antydningar till jämlikhet utifrån sociala skillnader och klasskillnader i 
samband med de avsnitt som behandlar fattiga respektive rika människor, men det skrivs 
inte ut utan är snarare något som kan läsas mellan raderna. Då boken riktar sig till elever 
som är 10-12 år gamla, finns en risk att deras läsförståelse inte är tillräckligt utvecklad för att 
kunna ta till sig sådana antydningar.  

Vad gäller frihet och individens integritet är detta något som knappt berörs alls. Det går att 
finna antydningar till begreppen, främst i avsnittet om föräldraansvar:  

”De skall tidigt låta barnet vara med och diskutera, särskilt när det gäller sådant som rör barnet. Efter hand som 

barnet blir äldre skall det mer och mer kunna bestämma över sig självt och ta ansvar för sina beslut.”92 

Det här citatet kan möjligen tolkas som en referens till individens frihet och integritet. I 
övrigt är det svårt att finna direkta kopplingar till begreppen, och de nämns aldrig i 
läroboken. 

Det begrepp som tydligast genomsyrar hela läroboken, är solidaritet. I varje avsnitt finns 
tydliga hänvisningar till hur viktigt det är att sätta sig in i hur andra människor i världen har 
det, både de som är fattigare men också de som har det gott ställt. Återkommande är texter 
skrivna av människor i olika åldrar, från olika delar av världen och med olika yrken som får 
berätta hur deras liv ser ut. Alltifrån en jämnårig flicka i Egypten till en ensamstående 
mamma i en förort till Stockholm.  

Avsnittet ”Världen” gör en djupdykning i skillnaderna mellan jordens rika industriländer och 
dess fattiga jordbruksländer. Här finns två uppslag som består enbart av bilder från världens 
rika respektive fattiga länder för att skapa en tydligare bild hos eleverna hur människors liv 
kan se olika ut beroende på var man är född. 

”Vad kan det bero på att Fatima är liten och mager?”93 

Denna fråga ställs efter att eleverna fått läsa en text om en förhållandevis fattig flicka i 
Egypten. Läroboken återkopplar ständigt frågorna till texterna, och möjliggör för eleverna att 
leva sig in i och fundera över andra människors livssituationer. Värt att notera är dock att 
själva begreppet solidaritet inte nämns en enda gång, trots att det så tydligt har varit med 
och utformat hela läroboken. 

                                                           
90 Ibid. s. 136 
91 Ibid. s. 274 
92 Ibid. s. 271 
93 Ibid. s. 109 



29 
 

6.3.5 Sammanfattning 
Detta är den mest omfattande läroboken vilket ger den möjlighet att behandla fler områden 
än de senare läroböckerna. Detta märks framför allt i hur noggrant den går igenom avsnitt 
som rör exempelvis familj och företag. Märkligt nog så saknas helt ett avsnitt som behandlar 
demokrati och/eller styrelseskick. Därmed inte sagt att det inte går att finna några 
hänvisningar till demokratiska värden. Något otydlig blir kopplingen till Dahls demokratisyn, i 
och med att det saknas texter om beslutandeprocessen. Det går att urskilja likheter med 
Dahls teorier men dessa få likheter är spridda över hela läroboken och sätts inte i samband 
med varandra. Tydligare blir då kopplingen till Habermas kommunikativa demokrati. 
Läroboken är fylld av öppna och reflekterande frågor, och återkommande uppmuntran till 
gemensamma diskussioner kring de olika avsnitten. Även Habermas tankar om fostran av 
medborgare gör sig tydlig, då läroboken ständigt manar till reflektion över elevens roll i 
samhället, hur hen bör bete sig och vilka normer som bör följas.   

6.4 Samhällskunskap 4-6 (1995) 

6.4.1 Dahl 
I kapitlet om demokrati beskriver boken för läsaren vad en demokrati innebär. Det gör den 
genom att jämföra demokrati med diktatur. Texten inleder med en berättelse om två 
barngrupper som bygger varsin koja och fortsätter med en mer formell beskrivning av 
demokrati presenterad i punktform. Detta är den del i texten som definierar begreppet 
demokrati. Textens definition av demokrati skiljer sig från Dahls teori. Texten koncentrerar 
sig på aspekter av demokrati som Dahl inte gör. En stor del av texten koncentreras på 
gemenskap och gemensamt ansvar, medborgarnas rättigheter och kompromisser vid 
demokratiska beslut. I berättelsen om barnen som ska bygga en koja beslutar barnen om 
vilken färg den ska målas i genom en diskussion där alla kommer till tals. Detta skulle kunna 
ses som ett uttryck för Dahls idéer om ett effektivt deltagande, om man ser barnen som 
demos och kojbygget som samhället, hade alla demos i detta exempel samma möjligheter 
att uttrycka sig om det som skulle beslutas, alltså färgen på kojan. Vidare kan nämnas att 
texten vidrör aspekter som enligt Dahls teori är av betydelse men aldrig ges någon djupare 
beskrivning och därför inte kan sägas överstämmande med Dahl. Bland annat nämner texten 
yttrandefrihet men det kopplas aldrig till demos möjligheter att uttrycka åsikter och 
ståndpunkter till andra demos, alternativa informationskällor eller föreningsfrihet och kan på 
så vis inte heller sägas ha något gemensamt med Dahls teorier. Texten nämner också vilka 
som har rätt att medverka vid demokratiska beslut. Boken beskriver att i en demokrati:   

”Får alla vara med och bestämma.”94 

Eftersom texten uttrycker att ”alla” får medverka skiljer sig detta från Dahls idéer om 
inkludering.  

Vidare behandlar texten direkt och representativ demokrati kopplat till skolan och riksdagen. 
I den del av texten som behandlar val till riksdagen återfinns en likhet med Dahls teorier om 
en upplyst förståelse.  

”Innan man röstar på ett politiskt parti tar man reda på vad de olika partierna tycker i viktiga 
frågor. Dessutom försöker man ta red på vilka förändringar de vill genomföra.”95 

                                                           
94 Larsson, Stålnacke & Åsgård, (1995), s. 6 
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Liksom Dahl belyser texten vikten av att demos tar del av och lär sig om olika förslag innan 
valdagen för att i slutändan kunna avlägga ett rationellt val. Texten belyser också partiernas 
möjligheter att framföra sina åsikter innan ett riksdagsval i form av valstugor och tv-sända 
debatter. Kopplingen till Dahls kriterium upplyst förståelse måste dock anses vara svag då 
dessa idéer får väldigt lite utrymme i texten, idéerna ges ingen närmare fördjupning när det 
gäller medborgarnas olika möjligheter att lära sig om olika alternativ eller partiernas 
möjligheter att väcka intresse för sina förslag. Snarare presenteras idéerna om demos 
möjligheter att lära sig om förslag och partiernas möjligheter att framföra sina ståndpunkter 
som något fast förankrat i själva valprocessen och författarna har inte ansett att detta ämne 
behöver breddas eller diskuteras. 

Avsnittet om demokrati avslutas med elevernas möjligheter att väcka opinion i en fråga de 
tycker är viktig. Innehållet presenteras också här i punktform. Här visar texten för första 
gången en övertygande likhet med Dahls teorier. Texten behandlar medborgarnas 
möjligheter att demonstrera, möjligheterna att bilda föreningar, uttrycka sina åsikter via 
medier samt starta namninsamlingar. Denna del av texten anknyter till Dahls idéer om jämlik 
rösträtt och kontroll över dagordningen där tonvikten ligger på demos möjligheter att 
uttrycka sina ståndpunkter och åsikter i frågor som rör agendan eller ett stundande beslut. 
Även här presenteras dock innehållet i korta meningar och ges ingen närmare förklaring eller 
fördjupning.  

6.4.2 Habermas 
Den här lärobokens upplägg skiljer sig markant från 1980-talets lärobok. Boken är uppdelad i 
fyra avsnitt som helt saknar öppna och reflekterande frågor. Faktum är att det efter en 
noggrann genomläsning knappt går att finna någon uppmuntran till diskussion eller 
reflektion. 

Avsnittet vars titel är ”Demokrati” introducerar eleverna till begreppet genom två 
berättelser om barn i samma ålder som ska hjälpas åt att bygga kojor. I den ena berättelsen 
visar de på hur barnen genom att diskutera kommer fram till den bästa lösningen för 
kojbyggandet: 

  De träffades flera gånger för att diskutera hur de skulle bygga den. De bestämde till exempel att kojans väggar 
skulle målas i en vacker färg. – De ska vara blå, tyckte Jenny.  – Blått är den värsta färg jag vet, jag vill att de 

ska vara gröna, sa Johan. Men till slut enades de om gult, en färg som alla tyckte om.96 

Här ser vi en direkt hänvisning till hur ett gott resultat uppnås genom diskussion och samtal 
där allas åsikter får komma fram och tas i beaktning. Nästa berättelse visar istället hur det 
gick till när några andra barn byggde sin koja: 

”Amanda bestämde själv hur kojan skulle se ut. – Om alla ska vara med och bestämma blir det ingenting gjort, 

förklarade hon.”97 

Den här berättelsen vill som alternativ visa eleverna hur det kan bli om en människa 
bestämmer allting i en grupp, utan att lyssna på de andra. Efter berättelserna ställs en fråga 
till läsaren, vilken kojgrupp som de tror hade roligast. Berättelserna i sig ger utrymme för 
diskussion om demokrati i form av samtal och diskussion, helt i enlighet med Habermas 
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96 Ibid. s. 4 
97 Ibid. s. 5 
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perspektiv, men då läroboken lämnar eleverna med en så pass stängd diskussionsfråga utan 
vidare fördjupning, blir det helt och hållet upp till läraren att vidareutveckla diskussionen. 

Demokratiavsnittet har ett tydligt fokus på demokrati som styrelseskick snarare än som 
något som är en ständigt pågående process i samhället. De betar översiktligt av demokratins 
historia samt ett exempel på hur ett Sydafrika blev demokratiskt, för att sedan konstatera:  

”Demokrati borde vara en självklarhet. Men tyvärr är det inte så överallt i världen.”98 

Innehållet i avsnittet om demokrati är i sig tydligt och koncist, men bristen på möjlighet att 
reflektera och diskutera kring innehållet innebär att läroboken är otillräcklig sett ur 
Habermas kommunikativa demokratiperspektiv. Det enda som möjligen skulle kunna tydas 
som ett erkännande av vikten av samtal och reflektion i en demokrati är följande citat:   

”För att demokrati ska fungera måste man få framföra sin åsikt – och lyssna på vad andra har att säga.”99 

Citatet i sig är en direkt koppling till Habermas demokratiteori, dock är det enda gången i 
läroboken som det nämns att demokrati inte enbart behöver betyda hur ett land ska styras, 
utan också att det kräver kommunikation mellan invånarna för att kunna fungera. 

Angående medborgarfostran finns det tämligen mycket skrivet, avsnittet ”Tillsammans” 
behandlar översiktligt samhällets normer, lagar och regler samt hur människor behöver 
uppfostras: 

”En liten valp vet inte allt det här av sig själv, utan den måste lära sig vad som är tillåtet och vad som är 

förbjudet. Det är likadant med oss människor. Vi måste lära oss vad man får och inte får.”100 

Läroboken verkar i det här avsnittet utgå från de existerande normer som finns i samhället 
för att fostra eleverna in i hur de bör bete sig. Det saknas återigen en möjlighet för eleverna 
att reflektera kring dessa normer, utan de presenteras snarare som fakta som eleverna ska 
lära sig än som föränderliga skeenden beroende av människorna som skapar dem, vilket går 
emot Habermas tankar om detsamma. 

6.4.3 Skollagen 
Redan i inledningen berör läroboken vissa av de grundläggande demokratiska värdena 
utformade av Skollagen, dock nämns inte begreppen i sig utan mer innebörden av dem. 
Undantaget är människors lik värde enligt nedan: 

”Det är viktigt att man redan som barn får känna att alla är lika värda och att alla hör till samhället. Om vi 

skapar utanför-känslor gror olycka och ondska.”101 

Det är en intressant formulering, som läroboken dessvärre inte gör en tydlig återkoppling till. 
Istället behandlar man människors lika värde indirekt och relativt ytligt i kapitlen om 
mobbning och demokrati.  

Tidigt går man igenom delar av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess 
betydelse för demokratin. På så vis blir den blir en utgångspunkt för lärobokens sätt att 
behandla jämlikhet, solidaritet, frihet och människors lika värde. I synnerhet individens frihet 
nämns i direkt förhållande till deklarationen, då i form av de artiklar som den innefattar: 
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”Artikel 1: Alla människor är födda fria. De har samma värde och samma rättigheter.”102 

Återigen förmedlar läroboken fakta utan att fördjupa sig i betydelsen av dem. Ovanstående 
artikel berör enbart i sig merparten av de demokratiska värden som Skollagen fastslagit ska 
förmedlas, men det framgår inte varför det är viktigt för eleverna att få lära sig detta, och 
vad de ska använda kunskapen till.  

Enda gången begreppet jämlikhet nämns direkt är vid en referens till Franska Revolutionen: 

”Frihet, jämlikhet och broderskap blev den franska revolutionens slagord.”103  

Det saknas helt någon förklaring till vad detta innebär, ett kortfattat konstaterande att vägen 
mot demokrati hade påbörjats, men ingenting om vad jämlikhet står för. Vidare fortsätter 
läroboken att beskriva historien bakom vägen till allmän rösträtt och kvinnornas kamp för sin 
rätt. Återigen väljer läroboken av okänd anledning att inte gå in på begreppet jämlikhet, utan 
väljer istället att benämna det demokratiska rättigheter: 

”Här är några viktiga årtal i de svenska kvinnornas kamp för sina demokratiska rättigheter.”104 

Förvisso kan jämlikhet säkerligen ses som en demokratisk rättighet, beroende på vilket 
demokratiskt perspektiv man väljer att utgå ifrån. Likväl är det inte jämlikhet som läroboken 
faktiskt behandlar då det snarare handlar om just uppradande av olika rättigheter. 
Tillsammans kan dessa möjligen falla inom begreppet jämlikhet, men då en mer ingående 
förklaring av både rättigheterna i sig och jämlikhet som begrepp saknas skulle det kunna 
försvåra elevernas förståelse av begreppets innebörd. I och med att det enligt Skollagen är 
ett demokratiskt värde som undervisningen ska förmedla kan det då finnas en risk för att 
läroboken brister i den förmedlingen. 

Begreppet solidaritet är får en egen rubrik i slutet av kapitlet ”Mobbning”. Läroboken 
benämner det enligt följande: 

”Solidaritet betyder medmänsklighet. Det innebär att man behandlar alla människor som man själv vill bli 

behandlad, att man bryr sig om sin nästa.”105 

Läsaren har innan begreppet gås igenom givits möjlighet att ta del av olika berättelser, dels 
ur offrets perspektiv men också genom en inblick i hur den som mobbar kan känna sig. Även 
senare i läroboken går det att finna referenser till begreppet solidaritet genom definitionen 
medmänsklighet, framför allt i kapitlet ”Tillsammans.” Kapitlets fokus ligger främst på hur 
människor lever tillsammans i ett samhälle och att hänsyn till varandra bör råda, vad som är 
rätt respektive fel och varför det är viktigt att samhället har lagar och att man följer dessa. 
Läroboken lämnar dock inget utrymme för eleverna att fundera över vad solidaritet kan 
innebära, och varför det anses vara ett demokratiskt värde. 

6.4.5 Sammanfattning 
Det finns tydliga skillnader mellan den här läroboken och den från 1980-talet. Den mest 
markanta skillnaden är att här finns det avsnitt som behandlar demokrati, både som begrepp 
och som styrelseskick. Det går att finna en del kopplingar till det som Dahl menar är 
grundläggande för en demokrati, även om läroboken uttrycker det på ett sådant vis att det 
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inte är direkt överensstämmande med Dahl. Främst är det Dahls kriterium effektivt 
deltagande som tydligast kan uppmärksammas i läroboken. Över lag så är det dock 
förhållandevis svaga kopplingar då läroboken inte ger några mer ingående förklaringar till de 
demokratiska begrepp som används och som går att sätta i samband med Dahls 
demokratisyn. Läroboken kan heller inte sägas följa Habermas kommunikativa demokrati, då 
den brister i att ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring innehållet, vilket 
även detta är en distinkt skillnad mot läroboken från föregående årtionde. När det gäller 
begreppen från Skollagen kopplas de samman med FN:s deklaration för mänskliga 
rättigheter snarare än att få ett eget utrymme, de förklaras heller inte djupare. Undantaget 
är begreppet solidaritet som tas upp i samband med avsnittet om mobbning. Det som främst 
skiljer den här läroboken från den tidigare blir således det faktum att den överhuvudtaget 
tar upp demokratibegreppet, samt avsaknaden av reflekterande och diskuterande frågor. 

 

6.5 Koll på samhället (2005) 

6.5.1 Dahl 
Precis som Dahls demokratiteori koncentrerar sig på själva beslutsprocessen gör även denna 
text det. Redan tidigt i boken fastslås vad en demokrati är under rubriken Demokrati.  

Detta avsnitt är indelat i tre stycken som i korthet förklarar ett demokratiskt styrelseskick. I 
denna text kan vissa likheter med Dahls idéer om demokrati urskiljas.  

Bland annat får fria val och majoritetsstyre en central roll i den förklarande texten då två 
hela stycken utav tre koncentrerar sig på att förklara vilka som innehar rösträtt och hur 
röster räknas för att fria och rättvisa val ska uppnås, och i likhet med Dahls teori poängterar 
den vikten av jämlika val där allas röster värderas lika.  

”I en demokrati fattas besluten genom fria omröstningar och val. Ett fritt val betyder att alla får rösta precis 

som de vill.”106 

Avsnittet om demokrati behandlar i stort sett enbart fria och rättvisa val i olika former, 
genom exempel på direkt demokrati och representativ demokrati utifrån skolans värld med 
klassrådsrepresentanter och omröstningar som exempel, samt riksdags, landstings och 
kommunval. Genomgående för texten som definierar demokrati är att tonvikten ligger på 
Dahls kriterium jämlik rösträtt. I uppslaget som behandlar ett val i Sverige återfinns dock 
detta citat: 

Inför valet driver partierna valkampanjer. De ordnar möten, debatterar mot politiker från andra partier och är 
med mycket i tv, tidningar och radio. De gör allt för att förklara hur deras parti vill förbättra samhället, och 
varför folket ska rösta på dem. 107 

Dahl argumenterar i sitt första kriterium, Effektivt deltagande om vikten av att demos har 
möjligheter att föra fram alternativa förslag till diskussion och inom kriteriet Kontroll över 
dagordningen ligger fokus på demos möjligheter att uttrycka sig om vad den demokratiska 
processen ska omfattas av. Texten behandlar både möjligheterna att framföra alternativa 
förslag och påverka agendan om än kortfattat och utan någon fördjupning i ämnet. 
Tillexempel återfinns på samma sida en tecknad bild med denna text som en kommentar på 
det texten behandlat i övrigt.  
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”I en demokrati är det möjligt att byta ut dåliga politiker och förändra samhällets ledning genom att gå 
och rösta. Det borde soffliggaren tänka på!”108 

Enbart kort nämns det i texten att politiker är utsedda av ett partis medlemmar men aldrig 
att vem som än önskar det har möjlighet att bli politiker, att politiker faktiskt är en av alla 
andra demos. Varför man väljer att inte rösta och vilka andra möjligheter att påverka det 
samhälle man lever i, att yttrandefrihet gäller alla medborgare, även soffliggare, är sådant 
som lämnas onämnda i texten. Detta demokratiska värden och principer som är viktiga för 
Dahls teori. 

Under rubriken Otto och huvudsaken återfinns dock en beskrivning av medborgarnas 
möjligheter att påverka politiken på andra sätt än att rösta. Innehållet presenteras som en 
berättelse om en pojke som heter Otto som tycker det är orättvist att lagen om cykelhjälm 
enbart gäller barn och unga under femton och inte vuxna. Han skriver en insändare till 
lokaltidningen. Idéerna plockas upp av en lokalpolitiker som skriver en motion till riksdagen, 
frågan utreds och slutligen ändras lagen till att innefatta också vuxna. Denna del av texten 
kan ses som en fördjupning i ämnet men det ska tilläggas att texten i sin helhet enbart 
omnämner yttrandefrihet och tryckfrihet en gång och då i punktform utan närmare 
förklaring. 

6.5.2 Habermas 
I läroboken får eleverna möta några barn som bor i samhället Lövsta, de är dock inte nöjda 
med samhället och bestämmer sig därför för att skapa ett eget och bättre samhälle. 
Läroboken går igenom hur ett samhälle är uppbyggt, invånarnas olika roller, demokrati 
kontra diktatur och en hel del annat som behövs för att bygga ett samhälle. Den utger sig för 
att ge eleverna möjlighet att skapa förståelse och se helheter genom reflektion och 
diskussion. Varje uppslag sägs avslutas med en öppen fråga som ska stimulera eleverna till 
att reflektera och dra egna slutsatser. Detta helt i linje med Habermas teorier om reflektion 
och diskussion. Vid en närmare titt så stämmer detta, men endast till viss del. Det finns 
öppna frågor som manar till reflektion, men flertalet av frågorna är i själva verket ja- och nej-
frågor som kräver mer handledning av läraren för att kunna diskuteras vidare. Exemplet 
nedan refererar till en känd bild av en ensam demonstrant som ställde sig framför 
pansarvagnarna på Himmelska Fridens Torg: 

”Få vågar protestera i en diktatur, Kan man begära att alla ska vara lika modiga som demonstranten på bilden 

till vänster?”109 

Det enkla svaret på frågan som ställs är antingen ja eller nej. Frågan i sig ger inte utrymme 
för en fördjupande diskussion, utan för att uppmuntra eleverna till detta borde den troligtvis 
ha ställts på ett annat sätt. Detta problem återfinns vid upprepade tillfällen, ett annat 
exempel följer här: 

 ”Varför finns det partier, tror du? Kan man inte påverka samhället på egen hand?”110 

Den första frågan utmanar eleven att tänka själv och fundera vad hen tror, men den 
efterföljande frågan är förhållandevis låst och går även den att besvara med ett kort ja eller 
nej. Sett ur Habermas perspektiv tenderar denna typ av frågor att få motsatt effekt än den 
önskade, vilket i så fall skulle kunna leda till att elevernas utveckling av sin 
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reflektionsförmåga hindras och de då inte når sin fulla potential och roll som medborgare i 
samhället. Dessbättre finns det även frågor som möjliggör reflektion och diskussion, även 
om formuleringen i de flesta fall skulle blivit öppnare med ett ”varför” eller ett ”hur”. Dessa 
är ofta skrivna på ett sätt som relaterar till elevernas vardag, såsom är fallet med 
uppföljningsfrågorna till ett avsnitt om hur en klass ska bestämma var deras klassresa ska gå: 

”Är det rättvist att Jocke får åka med, medan Dogge och Frida stannar hemma? Vore det mer demokratiskt att 

åka till Liseberg? Eller borde pengarna delas ut, så att var och en får bestämma själv?”111 

De här frågorna öppnar upp för en diskussion kring vad som är demokratiskt, och hur en 
demokrati kan fungera på olika sätt. Detta förutsätter dock att läraren främjar elevernas 
tankar och funderingar kring ämnet, så inte diskussionen stannar av. 

Den syn på demokrati som läroboken förmedlar är förhållandevis Habermasiansk. Vid flera 
tillfällen påpekas vikten av att utbyta åsikter och lyssna på varandra i en demokrati. 

 ”Demokratin bygger på respekt för andra människor och deras åsikter.”112 

Detta citat är en direkt förutsättning i den habermasianska teorin, och visar på hur läroboken 
försöker förmedla vikten av kommunikation i ett demokratiskt samhälle. Vidare påvisar 
läroboken hur samhällets medborgare är beroende av varandra för att lösa problem, både 
på lokal, nationell och global nivå: 

  Den som lär sig samhällets spelregler kan själv vara med och påverka sådant som fungerar dåligt eller är 
orättvist.[...] Vissa frågor löser vi lättaste i vårt lokalsamhälle, medan andra gäller hela Sverige. De allra största 

samhällsfrågorna måste hela världen lösa gemensamt.113 

Även detta citat är en tydlig hänvisning till Habermas teorier om hur samhället är beroende 
av att dess medborgare samarbetar för att det ska kunna uppnå goda resultat. Gällande 
medborgar-begreppet över lag så nämns det vid något enstaka tillfälle utan förklaring till 
dess innebörd. Synen på människorna och dess roll i samhället verkar främst vara att de är 
beroende av varandra genom olika tjänster, yrken och uppdrag som måste skötas. När det 
kommer till medborgarfostran behandlas det främst i avsnittet om moral, rätt och fel. Värt 
att notera är det sätt läroboken väljer att fokusera på människors samvete som det som styr 
deras känsla för rätt och fel, och att samvetet grundar sig i moralen. 

”Många menar att alla människor i världen har samma känsla för vad som är moraliskt rätt och fel.”114 

Här antyder läroboken att de normer och regler som råder i samhället är avhängiga någon 
slags gemensam rätts- och moralkänsla, vilket skulle kunna kopplas samman med Habermas 
teori om en etiskt integrerad gemenskap där medborgarna styrs av ett intresse att 
tillsammans skapa ett bättre och mer demokratiskt samhälle. 

6.5.3 Skollagen 
Läroboken väljer en särskild infallsvinkel i fråga om begreppen solidaritet och frihet. Den 
väljer att beskriva dessa under två rubriker, ”Solidaritet till vänster” och ”Frihet till höger”. 
Lärobokens beskrivning sker således utifrån ett rent ideologiskt perspektiv, och kopplar dem 
direkt till de två politiska blocken: 
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  Vänstern vill ha ett solidariskt samhälle. Solidaritet betyder att alla hjälper varandra så mycket som möjligt.[…] 
Vänstern menar att solidaritet leder till ett rättvist samhälle där alla kan leva ett tryggt liv.115 

Att beskriva solidaritet som ett direkt politiskt begrepp kan eventuellt försvåra elevernas 
förståelse för begreppet, och förminska dess betydelse som ett demokratiskt värde. Då 
begreppet heller inte nämns på något annat ställe i läroboken befästs också dess status som 
ett ideologiskt politiskt begrepp snarare än ett mer mångfacetterat begrepp som kan 
förekomma inte bara inom politik utan också som en demokratisk del av samhället. 
Detsamma gäller för frihetsbegreppet, som de beskriver såhär: 

”Partierna till höger önskar större frihet för varje person att bestämma över sitt liv. Politikerna ska inte 
bestämma så mycket åt oss.”116 

Även frihetsbegreppet får en reducerad betydelse i form av ren politisk ideologi, vilket kan 
tolkas som att dess status som ett demokratiskt värde i enlighet med skollagen, inte anses 
relevant i lärobokens förmedling av demokrati. Anledningen till att läroboken har valt denna 
infallsvinkel förklaras inte närmre vilket begränsar denna analys.  

Överlag så tycks läroboken utgå från en statisk syn på demokrati som en form av 
styrelseskick, den fokuserar till stor del på partipolitik och själva valprocessen. Den 
konstaterar dock att partierna har vissa gemensamma nämnare: 

”Politiken handlar inte alltid om strider mellan höger och vänster. Alla partier är för demokrati, mänskliga 
friheter och rättigheter och jämlikhet.”117  

Här fastslås att alla partier är för de demokratiska värdena, dock så avses enbart de partier 
som satt i riksdagen vid tillfället då boken gavs ut. Författaren nämner heller inte att det 
finns fler partier som är betydligt mindre, och som inte nödvändigtvis står för de 
demokratiska värdena. Människors lika värde nämns framför allt som direkt avhängigt ett 
demokratiskt styrelseskick:  

”I en demokrati är alla människor lika mycket värda.”118 

Citatet är taget ur avsnittet som behandlar diktatur kontra demokrati, och skulle kunna visa 
på ett medberoende mellan demokrati och människovärde; förutsättningen för människors 
lika värde är att de befinner sig i en demokrati, och för att det ska anses vara en demokrati 
måste alla människor anses vara lika värda.  

Angående jämlikhet så berörs det inte särskilt ingående. En kort notis om jämställdhet är det 
som märker ut sig: 

”Genom historien har män bestämt det mesta. Idag ska kvinnor och män vara jämställda. Det betyder 
att ingen ska ha några fördelar på grund av sitt kön.”119 

Att citatet utmärker sig beror främst på att sidan det finns på inte direkt relaterar till 
begreppet, samt att det är det enda som sägs i hela läroboken om det. Utöver detta tar 
läroboken knappt upp något rörande jämlikhet, det som går att finna är detta: 
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”Skolan ska vara lika för alla.[…] Riksdagen har stiftat skollagen så att alla barn ska få en bra utbildning oavsett 
var de bor.”120 

Jämlikhet i form av en jämlik utbildning är högst relevant, särskilt som det direkt rör eleverna 
själva. Även här saknas dock en mer ingående förklaring till varför det ska vara så och vad 
det skulle kunna innebära i praktiken. 

6.5.4 Sammanfattning 
Detta är en av de två läroböcker som närmast kan sägas överensstämma med Dahls 
demokratisyn. Den fokuserar på demokrati som styrelseskick, och på ett flertal punkter 
uppfyller den Dahls kriterier. Då texterna som behandlar demokrati är tämligen kortfattade 
och förenklade ges eleverna dock ingen fördjupad innebörd av de kriterier som Dahl anser 
viktiga, exempelvis möjligheten att uttrycka åsikter eller hur man kan påverka agendan. 
Däremot så behandlas alla Dahls kriterier, vilket gör att läroboken trots detta kan sägas utgå 
från ett relativt Dalhskt synsätt. 

Sett ur Habermas perspektiv så förefaller läroboken till en början vara ganska trogen de 
habermasianska idéerna om reflektion och diskussion. Vid en noggrannare genomläsning 
visar det sig dock att så inte är fallet, då de reflekterande öppna frågorna i många fall visar 
sig vara tämligen låsta ja- och nej-frågor. Diskussion uppmuntras inte heller i någon större 
utsträckning, utan det lämnas åt läraren att uppmuntra och föra eventuella diskussioner som 
kan uppstå framåt. Däremot så uppvisar läroboken tydliga medborgarfostrande tendenser, 
vilket då skulle kunna ses som mer habermasianskt.  

Lärobokens angreppsvinkel på skollagens begrepp är särskilt intressant, då den väljer en 
tydlig partiideologisk vinkel som helt saknas i de övriga läroböckerna. Detta gäller främst 
begreppen solidaritet och frihet, som direkt kopplas till de två politiska blocken. Anledningen 
till detta val framstår inte, och det skulle kunna innebära en risk att förminska begreppens 
betydelse och på så sätt försvåra elevernas förståelse för dem i demokratiska sammanhang. 
De övriga demokratiska värdena ges inte någon framträdande roll i läroboken. 

Den förändring som tydligast kan urskiljas gentemot de två tidigare läroböckerna är att ett 
ännu större fokus läggs på själva demokratibegreppet, och vad det innebär främst sett som 
styrelseskick. Den uppvisar fler gemensamma nämnare med läroboken från 1990-talet än 
den från 1980-talet, då båda dessa böcker behandlar demokrati, men brister i sin förmåga 
att främja reflektion och diskussion bland eleverna. 

6.6 Upptäck samhälle (2014) 

6.6.1 Dahl 
I denna text får medierna och deras roll i ett demokratiskt styre stort utrymme, ett helt 
kapitel ägnas åt mediernas roll i samhället. Texten behandlar vid sidan av reklam och 
underhållning mediernas roll som informationsspridare och granskare av demokratin och i 
och med detta får tryckfrihet och yttrandefrihet en framträdande roll.  

”Medierna har en viktig roll i en demokrati. De ska granska samhällets makthavare.”121 

 ”Massmedier sprider information om vad som händer i samhället.”122 
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Om man tolkar dessa citat utifrån Dahls demokratiteori skulle en tolkning kunna vara att det 
är mediernas roll att bidra till en upplyst förståelse bland en demokratis demos. Även Dahl 
drar sådana slutsatser och med tanke på att Dahl själv anser att hans tredje kriterium är nära 
kopplat till både tryckfrihet och alternativa informationskällor verkar texten som behandlar 
demokratins roll ha mycket gemensamt med Dahls teorier.  
 

Dessutom hanterar texten på vilket sätt medborgare/eleverna kan påverka medierna och 
samhället. 

  Sociala medier används oftast för att kommunicera med vänner om var man är och gör. Men de kan 
även användas för att påverka makthavare i Sverige och runt om i världen. Ett inlägg på twitter kan 
spridas snabbt till tusentals människor och slutligen påverka de som har makten.123 

Genom att texten behandlar detta ämne får man som läsare möjlighet att diskutera eller 
reflektera över i vilken grad alla demos har likvärdiga möjligheter att påverka agendan och 
framföra sina åsikter. Enligt Dahls ideologiska demokrati bör varje demos inneha samma 
möjligheter att kontrollera dagordningen och framföra sina ståndpunkter och på så vis bidra 
till att bredda agendan och föra fram frågor och förslag till diskussion. Även om ett inlägg på 
Twitter inte kan jämföras med att vara chefredaktör för en rikstäckande morgontidning i 
form av möjligheter att påverka samhället så bidrar denna del av texten till en djupare 
inblick i medborgarens möjligheter att påverka det samhälle hon lever i. På så vis blir denna 
text en fördjupning inom Dahls kriterier, effektivt deltagande och kontroll över 
dagordningen.  

Under kapitlet Politik återfinns den text som behandlar det politiska systemet och själva 
valprocessen i Sverige, i kapitlet återfinns i sin tur ett avsnitt som behandlar politiska beslut 
under rubriken Demokratiska beslut. Här finns en lista på fem punkter/kriterier som texten 
benämner som demokratiska värden eller principer. Till varje kriterium följer en kortare 
förklarande text, som enligt texten ett demokratiskt beslut måste möta för att räknas som 
demokratiskt.  

 ”1. Alla människor har samma värde – alla har en röst var.[…] Det spelar ingen roll vilken färg du har 
eller vart du kommer ifrån. Alla har en röst var.”124 

Denna punkt kan ses som överensstämmande med Dahls andra kriterium; jämlik rösträtt, 
som poängterar vikten av att alla demos val ses som likvärdiga andra demos. 

”2. Fri opinionsbildning[…] Vi har rätt att demonstrera. Vi har fri opinionsbildning.”125 

Denna punkt kan tolkas som ett uttryck för Dahls första kriterium effektivt deltagande, där 
Dahl argumenterar för betydelsen av medborgarnas möjligheter att framföra sina 
ståndpunkter i de frågor som ska behandlas av den demokratiska beslutsprocessen. För att 
möta Dahls idealiska demokrati bör varje medborgare äga samma möjligheter att framföra 
sina åsikter om det som ska beslutats, det är inget som texten behandlar men att fri opinion 
är en viktig del i ambitionen att skapa ett effektivt deltagande är något som Dahl själv 
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poängterar. Genom att använda begreppet opinion som är ett brett begrepp platsar även 
Dahls idé om kontroll över dagordningen in under denna punkt. Då begreppet opinion till 
stor del sammanfaller med Dahls tankar om medborgarnas möjligheter att uttrycka sig och 
påverka agendan. 

”3. Yttrande frihet… I sociala medier får vi säga vad vi tycker. Vi har yttrandefrihet.” 

Yttrandefrihet i just den här texten kan tolkas som en demos möjligheter att fritt uttrycka sig 
i samhället, den säger ingenting om yttrandefrihetens roll för medier. Däremot så har texten 
behandlat yttrandefrihet och medier under ett tidigare avsnitt och som läsare har man då 
bekantat sig med begreppet tidigare. Dahl menar att upplyst förståelse är nära 
sammanknutet med yttrande frihet. 

”4. Majoritetsprincipen… Det förslaget som får flest röster vinner. Majoritetsbeslut.” 

Detta är något som Dahl aldrig nämner i beskrivningen av sina kriterier, man skulle kunna 
argumentera för att det borde vara en dal utav kriteriet jämlik rösträtt, för vad är jämlik 
rösträtt om allas röster är likvärdiga men att resultatet av omröstningen inte är bindande 
och kan riskera att inte påverka beslutet i slutändan? Här skiljer sig bokens text ifrån Dahls 
teori. 

”5. Hänsyn till minoritetens intressen… (bild) Katten är i minoritet bland hundarna.”126 

Under Dahls femte kriterium inkludering argumenterar han för att alla de som faller utanför 
ramen för att räknas som demos måste innefattas av generella krav på rättvisa, dessutom 
säger Dahl att allas intressen ska ges lika hänsyn. Om detta också gäller minoriteten är inget 
som Dahl nämner i klartext, däremot kan man anta att de generella kraven om rättvisa också 
borde omfatta demos i minoritet. Bokens text utgår från demokratiska beslut gällande 
riksdagsval såväl som val inom skolan, som Olsson säger är Dahls femte kriterium 
problematiskt att applicera på organisationer då definitionen av inkludering blir är allt för 
snäv. Dock menar hon att det ska ses i ljuset av argumentet att allas intressen skall ges lika 
hänsyn. På så vis kan textens femte punkt tolkas som ett uttryck för Dahls femte kriterium.  
Sammanfattningsvis kan man säga att bokens fem punkter visar stora likheter med Dahls 
fem kriterier. Alla Dahls kriterier finns representerade, om än i varierande form i boktextens 
förklaring av demokratiska beslut. Dessutom uppvisar texten rent visuellt stora likheter med 
Dahls kriterier på grund författarnas val att presentera innehållet som 5 punkter. 

6.6.2 Habermas 
När det gäller den syn på demokrati som läroboken till synes vill förmedla, är den något mer 
dynamisk i sin inriktning än de tidigare läroböckerna, då den dels diskuterar demokrati som 
styrelseskick, men också inkluderar en bredare syn på demokrati som en pågående process i 
samhället. Läroboken relaterar demokratibegreppet dels till statsskick och partipolitik, dels 
till Media, elevdemokrati och de begränsningar som kan finnas i en demokrati. 

Ett av lärobokens första uppslag behandlar översiktligt ämnet samhällskunskap, vad det kan 
innebära och hur man kan tänka kring olika frågor om samhället. Uppslaget uppmuntrar till 
reflektion samt introducerar läsaren till en analysmodell utifrån orsak-verkan. Över lag så 
främjar läroboken reflektion utifrån Habermas perspektiv, då det frekvent förekommer 
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öppna och reflekterande frågor, både i själva kapitlen, men också som avslut på varje 
uppslag samt i slutet av varje kapitel med ett antal reflektionsfrågor och uppgifter. Frågorna 
relaterar ofta till elevernas egna erfarenheter och vardag, såsom i avsnittet rörande sociala 
medier: 

”Åldersgränsen för Facebook och Instagram är 13 år. Varför tror du man har valt just 13 år som 
åldersgräns?”127 

Den här frågan relaterar troligen till elevernas vardag, då de flesta 10–12-åringar i dagens 
samhälle bör känna till fenomenet Facebook. Det är en öppen fråga som erbjuder eleverna 
möjlighet att själva komma på anledningar till den nämnda åldersgränsen och reflektera över 
varför en sådan kan behövas. Ett annat exempel på en öppen fråga som direkt relaterar till 
demokratibegreppet men som även den ger eleverna möjlighet till reflektion är denna: 

”Om fler än hälften i USA väljer att inte utnyttja sin rösträtt och välja president, vad får det för 
konsekvenser för demokratin i landet?”128 

Frågan ställer något högre krav på eleverna än den tidigare, då den förutsätter att de 
antingen bör ha tagit till sig innehållet i texten som föregår den eller har tillräckliga 
förkunskaper för att kunna reflektera kring den. Det som gör frågan särskild intressant är att 
den sätter demokratibegreppet i relation till världen och inte bara det svenska samhället, 
något som utifrån Habermas skulle kunna tolkas som ett försök att medvetandegöra 
eleverna om sin del i, inte bara det nationella utan också det internationella, samhället.  

Beaktansvärt utifrån den här analysens fokus på Habermas kommunikativa demokrati, är att 
läroboken ger kapitlet om Media och kommunikation stort utrymme, faktum är att det är ett 
av de två mest stora kapitlen. Stort fokus ligger på Media och dess roll i ett demokratiskt 
samhälle, men också hur elevernas roll och hur de kan bidra till förändringar i samhället. Det 
är också påtagligt att läroboken anstränger sig för att följa med i samhällsutvecklingen, 
särskilt i relation till sociala medier och deras inverkan på samhället. Den manar till 
eftertänksamhet vid användandet av sociala medier, men understryker också deras styrka 
som ett demokratiskt verktyg i spridandet av sina eller andras åsikter: 

  […] Men de kan också användas för att påverka makthavare i Sverige och runt om i världen. Ett inlägg 
på Twitter kan spridas snabbt till tusentals människor och slutligen påverka de som har makten. Så tänk 
på att du själv kan påverka andra genom att uttrycka en åsikt i sociala medier.129 

Enligt Habermas är utbyte av åsikter och diskussioner med andra ett av de absolut viktigaste 
verktygen för att underhålla den demokratiska processen i samhället. I och med att sociala 
medier är ett relativt nytt fenomen blir det särskilt tänkvärt att läroboken betonar dess vikt 
för demokratin, och dess möjlighet att bidra till åsiktsspridning, helt i överensstämmelse 
med Habermas tankar. Det är heller inte enbart i avsnittet om medier som en tydlig 
Habermasiansk tendens kan skönjas. Återkommande i boken finns hänvisningar till en mer 
kommunikativ demokrati, där allas åsikter är viktiga och bör tas hänsyn till: 

  Att få påverka beslut i skolan är viktigt. Då förstår elever hur demokrat fungerar. Du tränar dig i 
demokrati när ni har klassråd. Då har alla elever rätt att uttrycka sina egna åsikter (yttrandefrihet).  

                                                           
127 Svanelid, sid 25 
128 Ibid. sid 80 
129 Ibid. sid 24 



41 
 

Demokrati handlar också om att acceptera att det förslag som får flest röster vinner 
(majoritetsbeslut).130 

I det här fallet relaterar läroboken åsiktsutbytandet till yttrandefriheten, vilken i sig kan 
sägas vara en del av Habermas demokrati. Just det här citatet visar också på en tydlig 
fostrande roll, där det uttryckligen står att skolan tränar eleverna i att vara demokratiska 
medborgare. 

Något som läroboken markant brister i sett ur Habermas perspektiv, är 
diskussionsmöjligheter. De frågor som ställs är riktade till den enskilde eleven, det finns inga 
uttryckliga diskussionsuppgifter eller samarbetsövningar. Samtliga uppslag som avslutar 
kapitlen har enbart uppgifter och frågor som är utformade i ”Du-form” enligt exemplet 
nedan: 

”En dag ser du ett tv-program i skolan som handlar om diktaturlandet Monarkadien. Din uppgift är att 
välja ut tre områden som skulle göra Monarkadien mer demokratiskt.”131  

I och med detta val av frågeformuleringar främjas inte eleverna till diskussion med varandra. 
Enligt Habermas är det just i diskussionen med andra människor som åsikts- och 
erfarenhetsutbyten sker och på så sätt för demokratin framåt i samhället. Utifrån det 
perspektivet kan därför läroboken inte sägas uppfylla Habermas syn på hur en kommunikativ 
demokrati ska främjas. 

6.6.3 Skollagen 
Det här är den lärobok av de fyra vi har analyserat som lägger ned mest tid på att både 
förklara och befästa begreppet demokrati. Som syns i vår kvantitativa analys, se tabell 2, 
förekommer ordet demokrati i olika former och böjning hela 60 gånger. Till skillnad mot de 
tidigare läroböckerna läggs fokus inte enbart på demokrati som styrelseskick, utan ett mer 
övergripande perspektiv på demokrati går att finna. De betonar att demokrati inte bara 
handlar om politiska val, utan också innefattar människors lika värde, medias roll och 
åsiktsfriheten: 

”Sverige är en demokrati. I en demokrati har man rätt att berätta vad van tycker. Man har rätt att ha 
vilka åsikter som helst, om nästan vad som helst.”132 

Ovanstående citat går att finna i avsnittet om Media och visar på en bråkdel av det som 
läroboken tar upp i relation till begreppet demokrati. I just detta avsnitt behandlas också 
demokrati i relation till eleverna själva, det visar hur de är en del av det demokratiska 
samhället genom att de själva kan bidra och försöka påverka sin vardag och sin omgivning 
gällande en mängd olika saker: 

”För att du själv ska kunna påverka någonting, till exempel förhindra att skolans café eller fritidsgård 
stängs, behöver du hjälp. För att lyckas påverka ett beslut gäller det att få med sig så många andra som 
möjligt.”133 

Ett klart och tydligt exempel på lärobokens försök till att sätta in eleverna i ett demokratiskt 
sammanhang som dessutom direkt knyter an till elevernas egen vardag. Vidare tycks 

                                                           
130 Ibid, sid 41 
131 Ibid, sid 83 
132 Ibid, sid 26 
133 Ibid, sid 29 



42 
 

läroboken sträva efter att visa på demokrati ur ett globalt perspektiv, samtidigt som den vill 
framhäva Sverige som en förebild, en befäst och väl fungerande demokrati. Ett exempel på 
detta är följande citat: 

”Demokrati är inte någon självklarhet i andra länder. Av världens länder är det mindre än 20 % som har 
en lika stark demokrati som den svenska.”134 

Citatet framhåller Sveriges demokrati som stark, och läser man vidare i läroboken blir det 
tydligt att den svenska demokratin är något att vara stolt över och fortsätta att sträva mot. 
Detta måste tolkas som helt i linje med Skollagens direktiv, som ju anger demokrati som ett 
av de viktigaste värdena att förmedla. Då blir det heller inte underligt att begreppet 
förekommer så frekvent, snarare skulle det kunna ses som ett uttryck för en del av det som 
Skollagen ser som essentiellt att eleverna får med sig i sin utbildning. 

När det gäller de övriga demokratiska värdena, så är det en något bristfällig förekomst om 
man ser till enbart begreppen i sig. Detta gäller dock inte människors lika värde, som ideligen 
nämns som ett av grundkraven för en demokrati, och som likaså förekommer i samband 
med FN:s deklaration för Mänskliga Rättigheter som behandlas i läroboken. Även begreppet 
frihet figurerar främst i samband med denna. Jämlikhet i sin tur finns det inte särskilt mycket 
skrivet om alls. Ett par korta notiser relaterade till lika rösträtt och till en reklamkatalog som 
ändrade på traditionella könsroller. I övrigt står det inte mycket att finna. 

Beträffande solidaritetsbegreppet saknas ordet helt och hållet, men på samma sätt som i 
läroboken från 1980-talet finns det uttryckliga referenser till det, om än inte i lika stor 
omfattning. I varje avsnitt återkopplar texterna till människan som en del av samhället, 
vikten av att samarbeta, lyssna på och ta del av varandras erfarenheter och åsikter etc. 

  Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara sig helt på egen hand. Vi 
behöver varandra. Du är en del av grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i ett kompisgäng, i en 
släkt och i samhället.135 

Det framhävs hur viktigt det är att se sig själv som en del av en helhet, en samhörighet med 
andra människor och hur denna samhörighet kan bidra till att utveckla samhället. Läroboken 
utvecklar detta resonemang i avsnittet om ekonomi, där den tar upp skillnader mellan 
fattiga och rika, olika levnadsstandard både i Sverige och utanför landets gränser. Den 
uppmuntrar eleverna att reflektera kring sig själv i förhållande till andra människor runt om i 
världen, och avslutar sedan avsnittet med en berättelse skriven av ett flyktingbarn: 

”Här i Sverige känner jag mig fri. Jag kan göra vad jag vill. Om någon kommer och slår dig kan du ringa 
polisen. De hjälper dig även om du inte är rik och kan betala dem massa pengar.”136 

Berättelsens syfte tycks vara att ge eleverna inblick i hur livet kan ha varit för ett 
flyktingbarn. Vilket i sig kan skapa medkänsla och förståelse som i sin tur kan leda till 
solidaritet med människor från alla delar av världen, som kan ha levt ett liv väldigt långt från 
elevernas egna. 

                                                           
134 Ibid, sid 26 
135 Ibid, sid 34 
136 Ibid, sid 61 
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6.6.4 Sammanfattning 
Läroboken från 2010-talet är den lärobok som uppvisar flest likheter med Dalhs 
demokratisyn. Först och främst för att alla Dahls kriterier finns representerade, men också 
för att bokens val att presentera det demokratiska innehållet som fem punkter visuellt liknar 
Dalhs upplägg med fem kriterier. Till skillnad mot de tidigare läroböckerna lägger den stor 
vikt vid mediernas roll i samhället, vilket innebär att Dalhs kriterium kontroll över 
dagordningen ges en framträdande roll. Förklaringen till detta torde vara att medier över tid 
har fått, getts samt tagit alltmer plats i vårt samhälle. 

Detta fokus på medier och kommunikation i samhället, innebär också att det går att relatera 
en stor del av innehållet till Habermas. Läroboken uppmuntrar till både spridande av egna 
åsikter och åsiktsutbyte med andra, vilket skulle kunna tolkas som ett främjande av den 
kommunikativa demokratin. Över lag så är det här den bok som till stor del överensstämmer 
med Habermas, den uppmuntrar reflektion, den visar på vikten av kommunikation i 
samhället, den har en tydlig medborgarfostrande tendens, men den saknar en 
grundläggande del; diskussionsfrämjandet. Samtliga reflekterande och öppna frågor riktar 
sig direkt till en enskild elev, vilket gör att läroboken brister ur ett habermasianskt 
perspektiv, då det saknas uppmuntran till diskussion och åsiktsutbyten i själva frågorna. 
Samtidigt så tar den vid flertalet tillfällen upp just vikten av åsiktsutbyten, vilket gör att det 
ändå är den lärobok som kommer närmast Habermas kommunikativa demokrati. 

Demokratibegreppet ges här störst utrymme av alla läroböcker, och den visar på att 
demokrati är mer än bara styrelseskick och beslutsprocesser. Denna förändring skulle kunna 
visa på att vikten av att befästa sin status som demokrati ur ett globalt perspektiv har ökat i 
och med de förändringar som skett i samhället. Däremot så saknas en ordentlig genomgång 
av jämlikhet och frihet, och människors lika värde nämns egentligen enbart i relation till FN:s 
deklaration om Mänskliga Rättigheter. Liksom i 1980-talsboken visar den här läroboken dock 
på hur ett begrepp som aldrig nämns ändå kan influera en stor del av innehållet, även i det 
här fallet solidaritetsbegreppet. 
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7. Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka huruvida det har skett någon förändring i 
användandet av demokratiska värden i läroböcker i samhällskunskap, och om så var fallet 
hur denna förändring såg ut. De resultat som framkommit under analysen visar på att svaren 
på våra frågor är betydligt mer tvetydiga än endast ett enkelt konstaterande att en 
förändring har skett. Det första som slog oss när vi jämfört resultaten av våra respektive 
analyser, var att vi båda två upplevde att det har skett förändringar i hur användandet av 
demokratibegreppet tar sig uttryck. Skillnaden mellan de båda perspektiv vi utgick från var 
slående, och vi fann det mycket intressant att se hur så pass skilda perspektiv ändå kunde 
visa sig i läroböckerna som de gjorde.  

Den mest markanta förändring som skedde i läroböckerna var att begreppet demokrati gick 
från att inte få något utrymme alls i den tidigaste läroboken, till att ta alltmer plats ju senare 
läroböckerna gavs ut. I den senaste läroboken upplevde vi att det närmade sig inflation av 
ordet demokrati i dess olika böjningsformer, det verkade nästan som att författaren gjorde 
sitt yttersta för att befästa ordet och dess olika betydelser hos eleverna. Detta skulle kunna 
ses i ljuset av de förändringar som ständigt pågår i samhället. Tidigare i den här uppsatsen, 
närmare bestämt i bakgrundsavsnittet, tog vi upp några faktorer som är essentiella för 
ämnet samhällskunskap. En av dessa var att ämnet ska bidra till att fostra demokratiska 
samhällsmedborgare men också att såsom Långström & Virtanen belyste att ämnet ständigt 
måste förändras i och med att det påverkas av sin samtid. För att kunna förklara det ökande 
användandet av demokratibegreppet måste man därför relatera det till vad som har skett 
och vad som sker i samhället runt omkring oss. De två läroböcker som lägger ner mest tid på 
demokratibegreppet är båda skrivna efter terrordådet 2001 och krigen som där följde. 
Denna hotbild mot det demokratiska samhället kan ha skapat ett behov av att etablera 
befintliga demokratier ytterligare. Sverige var givetvis en demokrati innan dessa händelser, 
men då de har lämnat tydliga avtryck i det internationella klimatet skulle detta kunna vara 
en anledning till att läroboksförfattarna vill betona för eleverna demokratins betydelse, både 
för deras egen identitet i samhällets skull, men också för att demokratin ska vara något som 
är värt att sträva mot. Det finns i dagens samhälle inte något alternativ till demokrati som 
anses vara eftersträvansvärt, demokrati har blivit normen och det som är det nästintill 
fullkomliga idealet. En undran som då uppstår är hur framtidens läroböcker kommer se ut i 
Sverige, då framför allt med tanke på Sverigedemokraternas växande roll. Går det att 
kombinera ett utökat demokratiskt innehåll med en politik där främlingsfientlighet och 
rädsla för andra kulturer och religioner ges allt större utrymme? Det är ju trots allt i 
slutändan de folkvalda politikerna som utformar och bestämmer de värden skolan ska 
förmedla. 

Det kan tyckas märkligt att demokratibegreppet inte finns med i den tidigaste läroboken, å 
andra sidan så var det den boken som klarast uppvisade flera av de demokratiska värdena. 
Den känsla av solidaritet som genomsyrade hela läroboken fanns inte i någon av de andra 
böckerna. Även detta kan ses i förhållande till det samhälle som var rådande när läroboken 
skrevs, då fokus snarare låg på gemenskap än på individualitet. En iakttagelse som vi båda 
gjorde under analysens gång, var att de böcker som skiljde sig mest åt, var läroböckerna från 
1980 respektive 1995. Sett till både det demokratiska innehållet och utformningen av 
böckerna står det klart att någonting hände under dessa 15 år. Samhället förändrades, 
frågan är vad som hade störst inverkan på ämnet samhällskunskap under denna tidsperiod. 
Det kan ha varit otaliga faktorer, Berlinmurens fall, finanskrisen i början av 1990-talet, 
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Balkankriget etc. Vad som var avgörande för denna påfallande förändring mellan 
läroböckerna är omöjligt att säga. Den slutsats vi kan dra, är att läroboken från 1995 
uppenbarligen har tagit till sig någon form av samhällsförändring, och utformats utifrån 
detta. 

Ytterligare en reflektion är att människors lika värde ökar drastiskt. Detta till trots så visar vår 
kvalitativa analys att begreppet i sig inte ges någon djupare innebörd. Vad innebär det 
egentligen att alla människor är lika värda? Istället förklarar man det som en 
grundföresättning i en demokrati, och som en mänsklig rättighet. Återigen skapas en slags 
inflation i begreppet, utan att relatera det till omvärlden och dess faktiska innebörd. 

Vad gäller frihetsbegreppet gör det en intressant ökning under 2000-talet, för att sedan åter 
minska under 2010-talet.  Genom att relatera till de omgivande samhällsförändringarna, går 
det möjligen att spåra en minskning av frihetsbegreppet i relation till det växande 
bevakningssamhället efter terrordåden 2001. I takt med att omvärlden blir mindre har 
individens frihet fått stå tillbaka till förmån för det så kallade kriget mot terrorismen och 
kampen för demokratin. Vi accepterar omfattande säkerhetskontroller och inskränkningar i 
samhället. Det dyker ständigt upp nya avslöjanden i tidningarna, om övervakningar och 
bevakningar av medmänniskor, både globalt i form av visselblåsaren Edward Snowden men 
också nationellt i form av de polisregister över romer som nyss uppdagades här i Sverige. 
Samtidigt som användandet av begreppet människors lika värde då ökar. Det blir en kontra-
punkt, individ kontra samhälle, minskande frihet kontra växande demokrati. Demokrati, men 
till vilket pris? 

Något annat som slog oss under analysens gång, var det faktum att de begrepp som enligt 
skollagen definieras som demokratiska värden som ska förmedlas, sällan gavs särskilt stort 
utrymme i läroböckerna. Undantaget demokratibegreppet i sig, så hamnade de övriga 
begreppen lite i skymundan. Risken blir då att de förminskas, att de endast får en statisk 
innebörd som inte inräknas i de demokratiska värdena. Ansvaret läggs på den undervisande 
läraren att verkligen fördjupa förståelsen hos eleverna, och visa på att demokrati kan vara så 
mycket mer än hur landet styrs eller hur en folkomröstning går till. Frågan kvarstår hos oss, 
om skollagen anser att frihet, jämlikhet, solidaritet och människors lika värde är de 
demokratiska värden som undervisningen ska förmedla, borde då inte läroböcker i 
samhällskunskap visa ett större intresse för att göra just detta?Utifrån de två teoretiska 
perspektiv vi valde går det att se spår av förändringar genom läroböckerna. Det mest 
slående blir hur Dahls demokratiteori synliggörs alltmer i och med att demokrati över lag får 
större utrymme, från att ha getts en mer generell översikt till att ges en distinkt definition, 
helt i enlighet med Dahls kriterier. Detta tyder på ett ökat behov av att försöka definiera 
demokrati och demokratiska värden, vilket tycks stämma överens med Wingborgs slutsatser 
angående läroböckers definition av demokrati. Fokus läggs på styrelseskick snarare än på de 
demokratiska värdena. Huruvida det beror på en vilja att förtydliga ett mångfacetterat 
begrepp för eleverna, eller en mer generell inställning hos samhället kvarstår att reda ut. 

Mer subtil kan då förändringen sägas vara utifrån Habermas perspektiv. Där är det snarare 
så att den undersökta tidsperioden inleder med uttryckliga uppmaningar till reflektion, 
diskussion och åsiktsutbyten, för att i mellantiden nästan helt sakna detta enligt Habermas 
så viktiga demokratiska innehåll. Detta kan ses i relation till de resultat som Bronäs kom fram 
till i sin avhandling, där hon konstaterade att svenska läroböcker ofta saknar uppgifter av en 
mer reflekterande karaktär. Återgången som sedan sker i den senast utgivna läroboken blir 
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en stark kontrast, när återigen uppmuntran till reflektion ges mer utrymme. Fortfarande är 
det dock den tidigaste läroboken som starkast kan sägas ge uttryck för Habermas 
demokratiska värden, även om innehållet i läroboken från i år tyder på en förändring tillbaka 
mot att se reflektion och förmåga att kommunicera med varandra som önskvärda 
egenskaper hos samhällets demokratiska medborgare. 

I bakgrundsavsnittet tog vi tillika upp Gustafssons diskussion kring obsoleta läromedel och 
hur viktigt det är att särskilt läroböcker i samhällskunskap hålls uppdaterade för att kunna 
anpassa undervisningen till rådande samhälle. Med detta i åtanke gjorde vi en särdeles 
tänkvärd upptäckt i läroboken som gavs ut i maj i år (2014). I läroboken beskrivs det på ett 
ställe vilka regler som gäller när man ska betala TV-licens, och att även den som äger en 
dator eller mobiltelefon som kan visa tv-sändningar måste betala. Knappt två veckor efter 
lärobokens utgivning slog domstolen fast att så inte är fallet. Detta blir ett självklart exempel 
på att samhället ständigt är i förändring, det som gäller en dag kan vara förändrat nästa. 
Samhällsdynamiken är en konstant pågående process som aldrig stannar av utan ständigt 
influeras av nya trender, åsikter, ideologier, teknologiska framsteg och andra utvecklingar 
som sker. Det vi tar med oss från den här studien blir dock att det finns något som tycks 
kunna etsa sig fast i samhällets grund, de demokratiska värden som även om de till och från 
ändrar uttryck, ändå finns där och skapar förutsättningarna för det samhälle vi lever i idag.  

 
 

8. Konklusion 
Studien syftade till att undersöka huruvida det har skett någon förändring i användandet av 
demokratiska värden i läroböcker i samhällskunskap, och om så var fallet hur denna 
förändring såg ut. Vi tog hjälp av Robert Dahls demokratiteori och Habermas deliberativa 
demokratiteori för att kunna identifiera några olika definitioner av demokratiska värden och 
på så vis undersöka förekomsten av dessa i materialet. Resultatet av analysen visade att 
samtliga demokratiska värden förekom men att användandet av dessa skilde sig åt beroende 
på under vilken tidsperiod läroboken gavs ut. Demokratibegreppet som sådant var det värde 
vars användning i läroböckerna genomgick störst förändring, då det förekom alltmer 
frekvent ju nyare läroboken var. 

De slutsatser vi kan ta med oss efter den här undersökningen är att dels att synen på 
demokratibegreppet och de demokratiska värdena tycks ha förändrats. Vi kan också notera 
att demokrati är ett mångsidigt begrepp som allt som oftast ges en förenklad roll i 
läroböcker där de fokuserar på styrelseskicket. Detta medför att det faller på lärarens ansvar 
att bidra till att de demokratiska värden som enligt skollagen ska förmedlas får större 
utrymme i undervisningen. 

Då den här analysen endast omfattade fyra läroböcker från skilda årtionden skulle framtida 
forskare kunna utvidga det empiriska materialet till att omfatta en större mängd läroböcker. 
På så vis skulle en mer rättvis bild kunna ges av hur användandet av demokratiska värden 
har förändrats. Då det finns en mängd olika teorier och definitioner av demokratiska värden 
skulle ytterligare en framtida infallsvinkel kunna vara en utökad jämförelse mellan olika 
demokratiteorier.  
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