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Abstract 

This essay aims to investigate how teaching aids present ideologies, if the teaching aids are partial,

and whether there are values in teaching aids that favor a particular ideology. The background of this

study is based on the fact that the governmental teaching aids inspection ended in 1992. This has

resulted in private actors producing the teaching aids that teachers intend to use. A prosumption for

the teaching aid to be useful is that it seems appropriate to the central content that the teaching aids

aims to treat. However, whether the teaching aids relates to the school´s impartial values is antother

issue.

Regarding the teaching that deals with ideologies in school, we can see that research identifies 

ideological values is teaching aids to swedish as a second language, and that 60% of civics teachers 

have used sponsord teaching materials whose purpose is to spread a message to the schools pupils. 

We can also see that the theoretical content that are presented in schools is being seen by pupils as a 

part of the reality, which contributes with problems if  the content is partial. The principle of 

objectivity that the schools intend to apply is also seen by research as deeply problematic when the 

teaching itself aims to carry certain values. 

The result shows that liberalism and liberal values favor from the presentation of ideologies in the 

teaching aids. Socialism is equated with communism and gets an emphasis on its revolutionary 

branch and its right-breaking history. Conservatism is often linked to Christianity and Christian 

values and is therefore presented as an ideology with limited geographical influence. The final 

discussion treats the potential problematic as the study´s results point to. The discussion assumes 

that a partial education potentially can change the political climate.
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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar att undersöka hur läromedel presenterar ideologier, om läromedlet förhåller sig

till värdegrundens opartiska uppdrag samt om det finns värderingar i läromedel som gynnar en viss

ideologi. Bakgrunden till studien har sin grund i att den statliga läromedelsgranskningen upphörde

1992. Detta har resulterat i att privata aktörer producerar det läromedel som lärare ämnar att använda

i undervisningen. En förutsättning för att läromedlet ska vara användbart är att det ter sig lämpligt

till det centrala innehåll som undervisningen ska behandla. Huruvida läromedlet förhåller sig till den

opartiska hållning som skolans värdegrund fastställt är dock en annan fråga. 

Gällande undervisningen som behandlar ideologier i  skolan kan vi se forskning som identifierar

ideologiska  värderingar  i  läromedel  till  svenska  som  andra  språk,  samt  att  60%  av

samhällskunskapslärare har använt sig av så kallat sponsrat läromedel vars syfte är att sprida ett

budskap i undervisningen. Vi kan även se att det ämnesteoretiska innehåll som presenteras i skolan

ses av elever som en del av verkligheten, vilket i sig bidrar med en problematisk om innehållet i sig

är vinklat. Även den objektivitetsprincip som skolan ämnar att förhålla sig till ses av forskning som

djupt problematisk då undervisningen i sig bör förmedla vissa värden.

Resultatet visar att liberalism och liberala värden gynnas i läromedlets presentation av ideologierna.

Socialism likställs även med kommunism och får i läromedlet en betoning på sin revolutionära gren

och rättighetskränkande historia. Konservatismen kopplas ofta ihop med kristendomen och kristna

värden  och  presenteras  således  som  en  ideologi  med  begränsad  geografisk  inflytande.  I

slutdiskussionen  diskuteras  den  potentiella  problematik  som  studiens  resultat  pekar  mot.

Diskussionen utgår ifrån att en partisk undervisning potentiellt kan förändra ett politiskt klimat.
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1. Inledningskapitel

1.1 Forskningsproblem

Sverige har en tioårig skolplikt. Den skolplikten har till viss del ansvaret att fostra demokratiska

samhällsmedborgare som tillsammans kommer att vara de som påverkar Sverige i den demokratiska

processen. Därmed har skolan ett viktigt uppdrag i hur de influerar elever med tanke på elevernas

framtida medborgerliga uppdrag. I skolans värdegrund formuleras följande mening som var och en

inom skolan ska beakta med allvar: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina

barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller

andra åskådningen.”1, Men skolans opartiska uppdrag har visat sig vara svårupprättat. 

Sandin  menar  att  objektivitetsprincipen  är  ytterst  svår  att  upprätthålla  i  en  undervisning  som

förutsätts  förmedla  moraliska  och  politiska  värden.2 Jörgen  Mattlars  avhandling  visar  att  även

läromedel kan visa värderingar som strider mot den uttalade objektiviteten,  och Johnson-Harries

konstaterar att en stor del av samhällskunskapslärare använder sig av läromedel med intressen att

sprida specifika budskap i skolan.3 Därav kan vi utgå ifrån att skolans värdegrund formulerar krav

som undervisning kan ha problem med att uppfylla. I samhällskunskapsämnet förväntas elever ta del

av undervisning gällande ideologier. Agneta Bronäs konstaterar att läromedel är en fundamental del

av  den  undervisning  som  ska  förse  elever  med  kunskaper  i  samhällskunskap,  samtidigt  som

Kristoffer Larsson menar att den kunskap och åskådning som undervisningen presenterar uppfattas,

av elever, som en del av verkligheten.4 

Hur läromedel förhåller sig till presentationen av ideologiska åskådningar förblir därav ett relevant

forskningsområde utifrån  den uttalade  objektivet  som skolan  i  sig  kräver.  Eftersom den statliga

läromedelsgranskningen  upphörde  1992  finns  inga  garantier  till  att  läromedel  faktiskt  följer  de

principer som värdegrunden spikat upp. Det läromedel som idag publiceras är nästan oavkortat ifrån

1 Skolverket, Skolans värdegrund och uppdrag, 2011, s.2.
2 Sandin, L, Det beslöjade rummet – Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap, Mittuniversitet, 

2015.
3 Mattlar, J, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk, Uppsala universitet, 

2008, Johnsson, H, Sponsrade läromedel i samhällskunskap, LiU-tryck: Linköping, 2012.
4 Bronäs, A, Demokratins ansikte: en jämförande studie av demokratibilder i tyska, svenska och samhällskunskap för 

gymnasiet, HLS, 2000, s, 239, Larsson, K, Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap, Göteborgs universitet, 
2013.
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privata aktörer vars moraliska utsaga i skolan varierar. Hur privata aktörers ideologiska orientering

påverkar  uppfattningen av läromedlets  budskap gällande ideologier,  med värdegrundens uttalade

objektivitet  i  åtanke,  är  därav  av  undersökningsintresse. Eftersom  att  forskning  påvisar  att

läromedlets  beskrivande av ett  fenomen influerar eleverna i  deras uppfattningar om fenomenet i

fråga, är ett rimligt undersökningsområde det ideologiska innehållet i läromedel för att undersöka de

influenser som kommer styra eleverna i, och efter, deras skolgång.

1.2 Syfte

Syftet  med studien är att  undersöka hur läromedel i  samhällskunskap presenterar  och diskuterar

ideologier. Studien ämnar även att utforska hur läromedel i samhällskunskap förhåller sig till skolans

opartiska  uppdrag  vid  framställningen,  och  diskussioner,  om  och  av  ideologierna,  samt  om

läromedlet förespråkar en av ideologierna mer än de övriga. Syftet tar ett avstamp från två tidigare

skrifter.  I  Mattlars  text  kunde  han  finna  att  läromedel  i  svenska  som  andraspråk  hade  vissa

underliggande  värderingar  som präglades  av  ett  socialdemokratiskt  förhållningssätt,  och  i  Anna

Johnsson-Harries text kunde hon finna att 60% av lärarna i hennes undersökning har använt sig av

sponsrat läromedel från företag och partier. Som förespråkade vissa värden på ett partiskt sätt.5

Studiens  syftet  ämnar  att  fylla  kunskapsluckan  om  hur  läromedel  förhåller  sig  till  ideologier.

Liknande undersökningar har gjorts, men det unika med den här undersökningen är att den riktar sig

mot  de  delarna  i  läromedlet  som presenterar,  analyserar  och  diskuterar  ideologier.  Området  är

relevant att undersöka just för att Skolverket, i skolans värdegrund, preciserat ett krav på att eleverna

inte  får  påverkas  ensidigt  gällande  frågor  om  olika  åskådningar  i  undervisningen.  Vid  den

formuleringen tar studien sitt avstamp. Det blir  därav relevant att  undersöka om läromedel,  som

nästan oavkortat kommer från aktörer så som bokförlag, företag och politiska partier, förhåller sig

till värdegrundens formulering om förbud på ensidig undervisning. Varför studien riktar sig specifikt

mot ideologier har sin grund i att ideologier är ett samtalsämne som lätt kan spegla en åsikt eller

partisk  hållning.  Därav  blir  ideologier  ett  relevant  undersökningsområde  i  dess  koppling  till

värdegrundens opartiska hållning och läromedlets potentiella egenintresse.

5 Mattlar, 2012, Johnsson-Harrie, A, Sponsrade läromedel i samhällskunskap, LiU-tryck: Linköping, 2012.
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1.3 Forskningsfrågor

Mot den bakgrund inställer sig följande forskningsfrågor:

– Hur presenterar läromedel ideologier?

– Förhåller sig läromedlet opartiskt till ideologier?

– Finns det värderingar i läromedlet som gynnar en viss ideologi mer än de andra?

1.4 Tidigare forskning  

Avhandlingen  Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk6

som  skrevs  av  Jörgen  Mattlar  undersökte  han  vilken  etisk  hållning  läromedel  i  svenska  som

andraspråk höll i sitt innehåll och fann en del dolda värderingar som låg till grund för den etik som

förespråkades.  Här  kunde  Mattlar  konstatera  att  en  del  av  litteraturen  präglades  av

socialdemokratiska värderingar. Dessa värderingar kunde visa sig i olika former, dels att eleverna

skulle  kunna  uttala  specifika  politiskt  laddade  ord,  men  även  vad  som  anses  som  ”svenskt”.

Avhandlingen i sig är relevant för uppsatsen eftersom ett av resultatet i den faktiskt visar att det

existerar dolda värderingar i läromedel.7

Boken Samhällskunskapsdidaktik8 förklarar några av världens olika demokrativågor, varför

de skedde och hur de resulterade. Den beskriver även olika former av demokratier och vad det borde

finnas för förutsättningar för att en demokrati ska kunna växa fram. Den kurslitterära boken  riktar

sig mot lärare för att utvidga lärarna, eller lärarstudenternas, syn på demokrati. 

I de historiska beskrivningarna om hur demokrativågorna i världen växt fram låg en viss tyngd vid 

den demokratiska segern över  socialistiska stater,  som i  sammanhanget  är  en synonym för anti-

6 Mattlar, 2008.
7 Ibid.
8 Långström, S, Virta, A, Samhällskunskapsdidaktik, Studentlitteratur:Lund, 2011.
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demokratiska stater. Detta tycker jag pekar mot en historia som talar för att socialismen var ett hot

mot demokratin och att den historian  kan försvåra  synen på en demokratisk socialism, i synnerhet

när de som ska lära ut om samhällskunskap potentiella accepterar synen på socialism som en anti-

demokratisk ideologi. Boken talar för en uppfattning som sammanlänkar liberalism och demokrati

och därav öppnar för tolkning i motpolen mellan socialism och diktatur. Olika läromedels ställning

till socialism ur ett demokratiskt perspektiv kan vara påverkande i hur läsarna uppfattar socialism

som ideologi, och därmed deras uppfattning av de politiska partierna, även fast de ställer sig väldigt

positiva till demokrati. 

I artikeln Sponsrade läromedel i samhällskunskap9 av Anna Johnsson Harrie så gjordes en studie 

2009 där 60% av samhällskunskapslärarna, eller So-lärarna, svarade ja på om de använt sig av 

sponsrat läromedel i sin undervisning. Studien kunde konstatera att lärarnas användande av det 

sponsrade läromedlet hade mycket med skolans ekonomiska situation att göra. De menade att

ekonomin  försvårar  situationen  att  välja  de  läromedel  de  helst  använder  sig  av,  och  accepterar

sponsrat läromedel just för att ekonomin då inte tillåter annat. Studien kunde även konstatera att

samhällskunskaps kunskapsämnet var de skolämne där sponsrat läromedel förekom mest. Några av

de organisationer och företag som ligger bakom det sponsrade läromedlet var Svenskt näringsliv, 

Centrum för näringslivshistoria, Företagarna och Jernkontoret. Johnsson Harries 

nämnde även i artikeln att Miljöpartiet var det ända partiet som hade lagt fram ett förslag i riksdagen

om att granska sponsrat läromedel. Förslaget fick inte genomslag, men för den här studien tycker jag

att det är av intresse att förslaget kom ifrån ett av de socialistiska partierna i riksdagen. 

Avhandlingen Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap10 av Kristoffer Larsson resonerar 

Larsson kring värdet av kritiskt tänkande. Han menar att kritiskt tänkande är ett av skolväsendets 

mest centrala och viktigaste undervisningsområden. Han nämner även att det ämnesteoretiska 

material som presenteras i skolan har en extra tyngd när det kommer till elevernas uppfattande i 

verkligheten i ett fenomen. Avhandlingens innehåll gällande skolans givande tyngd till 

behandlande fenomen kan ses som självklart, men jag anser att Larssons konstaterande av detta 

ger en viktig funktion till den här studien. Om det skulle visa sig att läromedel har en partiskhet 

gällande undervisningen som behandlar ideologier kommer det undervisningsinnehållet väga 

tyngre än många resonemang eleverna hör i sitt privata liv. 

9    Johnsson-Harrie, 2012.
10 Larsson, K, Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap, Göteborgs universitet, 2013.
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I artikeln Så gott som demokrati11 av Mats Lundström förde han en diskussion kring hur ideologiska

intressen  har  inkluderat  flera  begrepp  i  demokratibegreppet  än  vad  det  faktiskt  handlar  om.

Lundström menar att demokratibegreppet inte får omfatta mer än vad förespråkarna av demokrati

kan enas om. Lundström menar att det vanliga språkbruket talar för att demokrati är en process vars

tillämpning innebär folkstyre. Dock är det, värdefullt menar Lundström, att se till hur vissa politiska

aktörer väljer att inkludera ytterligare begrepp till demokrati-begreppet för att se hur dessa aktörer

använder en retorisk prägel för att kunna övertyga åhörarna om demokratins rätta mening.12

Artikeln Varför bör demokratin fördjupas?13 skriven av Mats Lundström resonerar Lundström kring

olika  politiska  aktörer  försöker  influera  demokrati-begreppet  för  att  gynna  sina  egna  politiska

intressen.  Som  exempel  tar  Lundström  upp  SNS  Demokratiråd  som  menar  att  begrepp  som

jämlikhet och rättvisa hör till demokrati-begreppet, vilket Lundström menar är felaktigt. Lundström

menar också att det finns olika inslag i  demokrati-begreppet beroende från båda de traditionella

vänster  och  högerblocken.14 Från  högersidan  var  begrepp  som  marknadsekonomiska  principer

inkluderat i demokrati-begreppet, men även olika skydd av negativa rättigheter, såsom äganderätten.

Vänstersidan bidrag var begrepp som ekonomisk jämlikhet, rättvisa och positiva rättigheter, såsom

rätten till arbete.15 Det som Lundström kan konstatera är att sådana begrepp inte har med demokrati

att göra, utan det handlar om att implementera ideologiskt laddade värderingar i det som Lundström

menar är väldens mest positiva ord, demokrati.16

I  skolverkets  Skolor  som  politiska  arenor17 framkom att  i  samhällskunskapslärare  mest  hämtar

material till sina lektioner som handlar om medborgarkompetens och samhällsfrågor från läroplaner,

kursplaner och läroböcker.18 Därmed blir läromedlet en stor källa för de klassrumsdiskussioner som

uppstår. Därmed är det  relevant att finna hur dessa läroböcker faktiskt yttrar sig rörande ämnen som

är i elevernas vardagliga skolverksamhet.  Ett  annat resultat  som studien tog upp var att  lärare i

mindre mån värderade det material som kom från mindre aktörer som privata företag, stiftelser och

vissa offentliga organ i undervisning som rör samhällsfrågor och medborgarkunskap.19 Dock kan vi

11 Lundström, M, Så gott som demokrati, Statsvetenskaplig tidskrift vol.101 nr 4, 1998.
12 Lundström, 1998, s, 429.
13 Lundström, M, Varför bör demokratin fördupas?, Svensk tidskrift, 1996.
14 Ibid, s, 18.
15 Ibid, s, 18.
16 Ibid, s, 20.
17 Skolverket, Skolor som politiska arenor – medborgarkompetens och kontrovershantering, Skolverket, 2010.
18 Ibid, s, 34.
19 Ibid, s, 34.
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se att  från Johnsson-Harries  studie att  den så kallade  sponsrade  läromedlet  från mindre  aktörer

används i högre grad i skolans verksamhet.20

Lars  Sandins  avhandling  Det  beslöjade  rummet  –  Ideologiska  samhällsbilder  i  grundskolans

samhällskunskap21 resonerar kring att samhällskunskapsundervisningen är en väg för att ta del av de

ideologiska spänningarna som finns i vår värld. Sandin menar att samhällskunskapsundervisningen

har  ett  moralisk  och  politisk  fostransuppdrag  till  varje  elev,  samt  att  det  fostransuppdraget

ofrånkomligt förblir ideologiskt laddat. Sandin hänvisar till Tomas Englunds begreppsanvändning av

”determinanter”  som  utgår  ifrån  värderingsfyllda  begrepp  som  präglar

samhällskunskapsundervisningens.  Dessa  determinanter  är  samhörighetsbudskap,  vetenskaplig

grund,  objektivitetsprincipen  och  befästande  och  en  legitimering  av  den  ekonomiska

organisationen.22 

Determinanterna,  menar  både  Sandin  och  Englund,  är  värdeladdade  principer  som

samhällskunskapsundervisningen måste fyllas av för att uppnå de mål som ämnet i sig har. Huruvida

objektivitetsprincipen faktiskt uppfylls är en annan fråga. Sandin menar att objektivitetsprincipen är

en bra vägledning i  klassrummet för att  eleverna ska kunna få en bild av omvärlden och förstå

omvärlden  genom  ett  ideologiskt  konfliktperspektiv.  Sandin  menar  att  skolan  fungerar  som  en

ideologisk  statsapparat  som  kan  rymma  ideologiska  motsättningar,  dock  kan  vissa  ideologiska

motsättningar bli så pass styrande att objektivitetsprincipen inte uppfylls.23

Den  kunskapslucka  som  studien  ämnar  att  fylla  har  sin  utgångspunkt  dels  i  Johnsson-Harries

undersökning som visar att många lärare använder sig av, så kallat, sponsrat läromedel som delas ut

av organisationer, företag, privata aktörer och politiska partier vars syfte är att tydliggöra en del av

ett  innehåll.  Mattlar  avhandling  som  visar  att  läromedel  sen  tidigare  faktiskt  har  haft  dolda

värderingar  i  läromedel,  och  således  inte  varit  opartiskt,  signalerar  att  det  finns  någonting  att

utforska i området rörande potentiellt partiskt läromedel. I den kurslitterära boken av Långström &

Virta tydliggörs en problematik rörande ideologier och dess legitimitet i dagens moderna samhälle.

Boken används bl.a. på ämneslärarutbildningen för samhällskunskapslärare och redogör socialistiska

stater  som synonym för  icke-demokratiska stater  i  frågor  som behandlar  just  demokrati.  Såldes

20 Johnsson-Harrie, 2012.
21 Sandin, 2015.
22 Ibid, s, 49.
23 Ibid, s, 49-50.
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skapas ett intresse att utforska synen på ideologier i läromedlet. Angående synen på ideologier kan

vi se från Lundströms artiklar att demokratibegreppet lyfts fram med ideologiska laddningar som har

politiska intressen. Därav frågeställningen ”Finns det värderingar i läromedlet som gynnar en viss

ideologi mer än de andra?”. 

Lundström menar  att  begrepp som jämlikhet  och  ekonomisk  frihet  inte  är  begrepp som hör  till

demokratibegreppet, utan att demokrati är en process vars applicering innebär folkstyre.24 Området i

sig talar för att begreppet demokrati, som används flitigt och är helt centralt i skolans värdegrund25,

är ett begrepp som politiska aktörer har ett intresse av att forma efter sina politiska preferenser,

således  finns  möjligheten  att  det  även  används  med  ideologiska  laddningar  i

samhällskunskapsläromedel. Vi kan också se från Skolverkets studie Skolan som politisk arena att

material från läroböcker, kompletterat med material från kursplaner och ämnesplaner, är den största

delen av materialbanken som ska bidra med material  för  diskussioner  kring samhällsfrågor  och

medborgarkunskaper.26 Därmed  blir  det  så  pass  viktigt  att  undersöka  hur  läromedel  som

diskussionerna grundar sig på faktiskt ställer sig till vissa potentiellt värdeladdade frågor.

För att sammanfatta forskningsläget kan vi utgå ifrån Sandins avhandling som påvisar att skolans

objektivitetsprincip är svårupprättad i en undervisning som ämnar att förmedla värden.27 Detta är

problematiskt ur Larssons resonemang som tyder på att elever ser det ämnesteoretiska innehållet

som  en  del  av  verkligheten.28 Här  kan  en  potentiell  konflikt  skapas  när  ett  partiskt  innehåll

presenteras.  Vi  kan  även  se  i  Lundströms  argumentation  kring  demokratibegreppet  att  olika

ideologiskt  grundande  aktörer  försöker  förankra  ideologiska  värderingar  i  demokratibegreppet,

vilket i sig kan bidra med en problematik utifrån skolans opartiska värdegrund.29 Skolverkets artikel

Skolor som politiska arenor  påvisar att läromedel förblir en betydelsefull del av undervisning och

kommer vara en grundpelare till de klassrumsdiskussioner som uppstår, därav uppstår en relevans i

att undersöka hur det ideologiska innehållet som ska diskutera presenteras i läromedlet.30 Vi kan

även se i Mattlars avhandling att ideologiska värderingar har identifierats i läromedel för svenska

som andra språk, samtidigt som det finns mindre aktörer inom läromedelsområdet som ämnar att

sprida  specifika  budskap inom skolans  arena,  bland annat  via  så  kallat  sponsrat  läromedel  som

24 Lundström, 1998, s. 429.
25 Skolverket, Skolans uppdrag och värdegrund, 2011, s, 2.
26 Skolverket, 2012, s, 34.
27 Sandin, 2015.
28 Larsson, 2013.
29 Lundström, 1996.
30 Skolverket, 2010.
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Johnson-Harries studie visar att många samhällskunskapslärare använder sig av.31 Vi kan även se att

demokrati och liberalism korsbefruktar varandra i Långström och Virtas bok vilket kan bidra med en

problematik  för  övriga  ideologier  om  de  uppfattas  som  icke-demokratiska  i  en

demokratiförespråkande arena som skolan.32

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metodbeskrivning

Eftersom att  studiens  syfte  är  att  undersöka  vilken  bild  läromedel  ger  av  ideologier,  samt  om

läromedlet  är  partiskt,  men  även  att  undersöka  potentiella  värderingar  i  läromedlet  så  kommer

studien vila på ide-och ideologianalys som ämnar att undersöka läromedel för att generera givande

data  till  undersökningens  frågeställningar.  En  idé-  och  ideologianalys  ämnar  att  undersöka  det

material som finns inom studiens urval. Analysens syfte är att plocka fram delar från urvalet som

skickar  potentiella  budskap som är  relevant  utifrån  frågeställningarna.  Det  kan exempelvis  vara

fakta,  diskussioner  eller  frågor i  ett  läromedel.  I  den här  studiens  fall  kommer analysen se hur

ideologier faktiskt presenteras i det material som presenteras i urvalet. 

I urvalet kommer olika former av läromedel presenteras vars syfte är att ge en reliabilitet till studien.

Ju större urval som studien kommer att utgå ifrån, ju högre reliabilitet kommer studien få eftersom

att  en större  mängd läromedel ökar sannolikheten att  studiens resultat,  vid en rekonstruktion av

studien, skulle få ett likadant resultat.33 Detta för att vid ett mindre urval skulle ett avvikande resultat

från insamlingen kunna få en större inverkan på studiens resultat, än om urvalet var större.

En idé- och ideologianalys är en sorts hybridmetod där en blandning av kvalitativ undersökning och

kvantitativ undersökning möts. Undersökningen är till viss del kvantitativ eftersom att studien ämnar

att  undersöka ett  valt,  och färdigskrivet,  material  för  att  kunna se hur  ideologierna  presenteras,

diskuteras och analyseras i materialet.34 Hur urvalet är kommer inte att förändras oavsett hur jag

väljer  att  använda det  i  studien,  innehållet  i  urvalet  kommer att  vara  detsamma.  Dock kommer

31 Mattlar, 2012, Johnsson-Harrie, 2012.
32 Långström och Virta, 2011.
33 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2011, s. 49.
34 Bergström, G, Boréus, K, Textens mening och makt, Studentlitteratur, 2012, s. 24.
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studien att ha vissa kvalitativa inslag. Undersökningens systematik kommer ändå att förutsätta vissa

tolkningar för att kunna generera mätbart data.35 

Detta kommer ske i kontexten där vissa områden i textmaterialet kommer att tas i åtanke för att

generera data till studiens resultatdel. När materialet från urvalet kommer att ha vissa formuleringar

som studien kommer att redogöra i resultatdelen så kommer en analys av empirin ändå kräva vissa

tolkningar  för  att  kunna  ge  givande  data  till  frågeställningarna  ”Hur  presenterar  läromedel

ideologier?”,  ”Förhåller  sig  läromedlet  opartiskt  till  ideologier?”  och  ”Finns  det  värderingar  i

läromedlet som gynnar en av ideologierna mer än de andra?”. För att ide-och ideologianalysen ska

generera mätbart data för att slutligen kunna generera slutsatser krävs även att vissa specifika,  och

potentiellt värderingsfyllda, begrepp tas i åtanke och tolkas i sin kontext. 

 

För att kunna göra vissa tolkningar av materialet i studien är det relevant att se till de metaforiska

uttryck  och  de  begreppsliga  metaforerna  som  kommer  att  framhävas  i  urvalets  material.  Med

begreppsliga metaforer innebär en liknelse som ämnar att tydliggöra ett begrepp eller fenomen i

termer som inte rör det valda området36, det vill säga att ett begrepp förklaras i en annan kontext än

den kontext som begreppet i fråga kommer från. Begreppsliga metaforer används ofta för att försöka

förklara ett ganska abstrakt fenomen på ett förenklande sätt.37 

På så sätt tror jag att det kan vara användbart i studien att se till vilka sorts metaforer som används

för att konkretisera ideologier. Min utgångspunkt är att läromedel kan använda sig av begreppsliga

metaforer  och metaforiska uttryck för att  konkretisera läromedlets  innehåll.  Grundtanken vid att

undersöka  metaforanvändningen  i  en  text,  eller  läromedel  som  i  den  här  studiens  fall,  är  att

metaforanvändningen ska lyfta fram ett budskap i sammanhanget från en större diskurs.38 Hur stor

diskursen ter sig bli har sin grund i hur brett urval studien kommer att grundas på. 

Dock är det viktigt att studien inte endast kommer att se till metaforanvändningen i läromedlet. I en

idé- och ideologianalys är det flera olika områden som måste undersökas för att  bilden av innehållet

ska lyftas fram på ett rättvist sätt. Vilka områden som ska tas i åtanke har sin grund i vilka områden

som analysen väljer att värdera för att generera data till studiens frågeställningar. I den här studiens

fall  är  det  relevant  att  se  till  den  metaforiska  begreppsanvändningen  i  presentationen  och

35 Bergström, Boréus, 2012,, s. 281.
36 Ibid, s. 265-266.
37 Ibid, s. 267.
38 Ibid, s. 299.
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diskussionen av ideologier i läromedel. Det är även relevant att se till mängden text som används för

varje ideologi, samt mängden text i diskussionen kring vissa specifika områden där ideologier tas

upp i sin egen kontext. 

Textomfattningen är relevant då det i sin kontext kan skicka dolda budskap om ideologierna. Om det

textliga  innehållet  som  presenterar  en  ideologi  är  hälften  så  stor  det  textliga  innehållet  som

presenterar en annan ideologi kan det skicka signaler om att den ene ideologin är lättare att begripa

än den andre, samt att den andre ideologin har sina tydliga brister som den ene inte verkar ha. Det är

även relevant att se till de bilder och symboler som används i läromedlet. Detta för att se till vilket

syfte som en bild eller symbol faktiskt har i sin textliga kontext.

1.5.2 Urval

Studiens urvalsmetod är ett målstyrt urval. Det innebär att studien kommer att utgå ifrån det urval

som jag själv har valt efter vad som är lämpligt för studiens syfte.39 I det här scenariot handlar det

om att läromedlet i studien är gjord för sådana gymnasiekurser i samhällskunskap där ideologier är

en del av det centrala innehållet,  i  det här fallet  Samhällskunskap 1b, samhällskunskap 1a1 och

samhällskunskap 1a2.40 Eftersom att dessa kurser har i sitt centrala innehåll att undervisningen ska

behandla  ideologier  så  har  läromedlet  konstruerats  utifrån  det  centrala  innehållet,  och  därav

behandlar ideologier.  Frågeställningarnas syfte är att se hur läromedel presenterar, om läromedlet

förhåller sig partiskt till ideologier, samt se om läromedlets värderingar förespråkar en viss ideologi

framför de övriga. Därav har urvalet riktats mot en sådan kurs där kursens innehåll presenteras i

läromedlet,  för att  analyseras  i  den här studien med forskningsfrågorna i  åtanke.  Med tanke på

analysens kvalitativa struktur ter sig ett målriktat urval lämpligt.41

De läromedel som kommer att analyseras i studien är följande:

Kompass till samhällskunskap 50, skriven av Gunilla Nolervik och Maria Eliasson. Båda författarna

har en lång erfarenhet av samhällskunskapsundervisning på yrkesprogram. Förlaget som publicerat

39 Bryman, 2011, s. 194.
40 Skolverket, Samhällskunskap, 2011. 
41 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2018, s, 496.
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läromedlet är gleerups och publikationen skedde år 2011. Läromedlet är anpassat efter de 50 poängs

gymnasiekurserna som ofta läses på yrkesförberedande program.42 

Exposé, samhällskunskap 1, skriven av tio författare och redaktören är Anders Wigzell. Förlaget är

Liber och boken är publicerad 2011. Boken är anpassad efter samtliga samhällskunskap 1 kurser.

Därav samhällskunskap 1b, samhällskunskap 1a och samhällskunskap 1a2.43 

Samhällskunskap 1a1, skriven av Frank Lundberg, Lars Olsson och Kenneth Arvidsson. Förlaget

som publicerat  läromedlet  är  Interskol  förlag  AB och publikationen skedde 2011.Läromedlet  är

anpassat efter gymnasiekursen samhällskunskap 1a1.44

SO-rummet.se,  är  en  hemsida  vars  syfte  är  att  underlätta  undervisningen  för  lärare  och  elever.

Innehållet  är  skrivet  av gymnasieläraren Robert  de Vries  som har  många års  erfarenhet  av SO-

undervisning. Dock är visst innehåll skrivet av andra ämneskunniga skribenter. SO-rummet är en

politiskt neutral hemsida som agerar i enighet med skolans värdegrund. Hemsidan grundades 2011

men redigeras än idag.45 

Av urvalet kan vi se att tre läromedel är böcker och ett läromedel är en internetsida. När det kommer

till att ha med en internetsida i urvalet har det sin grundtanke i att många elever idag väljer att söka

efter material via internet. Just samhällskunskap är ett av de ämnen där mycket information går att

hitta på SO-rummet. Många lärare idag hänvisar till SO-rummet för att eleverna ska kunna läsa på

kring ett ämne själva och utveckla sina kunskaper. I sådana fall blir SO-rummet ett  verktyg för

lärande i undervisningen och således är det relevant att undersöka hur ideologier presenteras och

diskuteras på SO-rummet.se.

Validiteten i studiens urval är hög då samtligt läromedel i studien har som syfte att ge läsaren en bild

av olika ideologier. Samtligt läromedel i studien har även som syfte att ge en bild av demokrati samt

vad det inkluderar. Därav kan vi utgå ifrån att läromedlet har en hög validitet för att kunna generera

data till den första frågeställningen: ”Hur presenterar läromedel ideologier?” Detta eftersom att det

är läromedel som har skrivits för att ge läsaren en bild av ideologier, Vi kan även utgå ifrån att

validiteten  här  hög  för  studiens  andra  frågeställning:  ”Förhåller  sig  läromedlet  opartiskt  till

42 Nolervik, G, Eliasson, M, Kompass till samhällskunskap 50, gleerups, 2011.
43 Wigzell, A, Exposé, samhällskunskap 1, Liber, 2011.
44 Lundberg, F, Olsson, L, Samhällskunskap 1a1, Interskol förlag AB, 2011.
45 De Vries, R, SO-rummet.se, 2019.
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ideologier?” Detta eftersom att samtligt läromedel i urvalet presenterar fakta, för resonemang och

ger  en  bild  av  ideologier.  Därav  fyller  läromedel  en  funktion  där  studien  vill  undersöka  om

funktionen är i enighet med skolans opartiska uppdrag. Vi kan även utgå ifrån att urvalet har en

validitet gentemot studiens tredje frågeställning: ”Finns det värderingar i läromedlet som gynnar en

viss  ideologi  mer  än  de  andra?”  Detta  eftersom att  läromedlet  presenterar,  ger  en  bild  av  och

diskuterar ideologier. 

1.5.3 Bearbetning av data 

Studien kommer att genomföras genom att urvalets läromedel kommer att läsas för att identifiera

relevant  innehåll  för  studiens  syfte.  När  relevant  innehåll  för  studien  har  identifierats  kommer

uppsatsens  teori  semiotik  att  användas.  Teorin  kommer  användas  genom  att  identifiera  sådant

innehåll i läromedlet som påverkar hur ideologier presenteras, om läromedlet förhåller sig opartiskt

till ideologier samt om läromedlet gynnar en viss ideologi. Det innehåll som tyder på att det textliga

innehållet förmedlar värden som är relevanta för studiens syfte kommer att plockas ut och kallas,

enligt semiotiken, för en signifiant. En signifiant kan vara en symbol, ett tecken, ett ord eller en bild.

Tanken bakom att plocka ut signifianter i texten har sin grund i att det textliga innehållet har skrivits

så som de har av ett skäl. Den bakomliggande tanken är att författaren till texten väljer ord, bilder

och tecken efter hur författaren vill att texten ska uppfattas. Därav kan vi utgå ifrån att signifianterna

har  som syfte  att  identifiera  specifika  influenser  till  texten  och  därav  är  dessa  signifianter  av

undersökningsrelevans. 

Det relevanta innehållet från läromedlen redovisas i kapitel 2.1 (Redovisning av empirin). Sedan

kommer  empirin  att  analyseras  i  kapitel  2.2  (Analys)  med  hjälp  av  semiotik  och  den  tidigare

forskningen som har presenterats i kapitel 1.4 (Tidigare forskning). Den semiotiska analysen har en

kvalitativ  prägel  där  det  textliga  innehållet  tolkas  för  att  se  vad  för  budskap  författarens  valda

formuleringar ger till det textliga innehållet. Här kommer empirin att analyseras för att de om det

textliga innehållet har en konnotativ eller denotativ mening och vad den meningen skulle kunna

vara.  Empirin  kommer  att  analyseras  med  hjälp  av  den  tidigare  forskningen för  att  se  vad  för

slutsatser som kan dras i empirin med hjälp av den tidigare forskningens resultat.

Efter att relevant innehåll plockats fram från urvalet ska det bearbetas för att kunna kopplas till en,

eller fler av forskningsfrågorna. Detta kommer att ske via egna anteckningar där jag antecknar vad

som som tas upp rent textligt och vilka signaler det skickar i den givna kontexten. Även bilder och
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symboler  kommer att  diskuteras för att  kunna kopplas samman med de forskningsfrågorna som

studien har. När data plockats ut och behandlas ska det senare bestämmas om det är data som är

relevant för studiens första forskningsfråga som handlar om hur ideologier presenteras i läromedel. 

Studiens andra forskningsfråga, som undrar om läromedel ställer sig opartiskt till ideologier. Eller

om det  genererar  data  till  den  tredje  forskningsfrågan,  som undrar  om det  finns  värderingar  i

läromedel  som  gynnar  en  av  ideologierna  mer  än  de  övriga.  Här  kan  vi  dock  se  att

forskningsfrågorna går  in  i  varandra,  utan att  behandla samma syfte.  Data som handlar  om hur

ideologier presenteras kan även vara relevant data till de andra forskningsfrågorna som handlar om

läromedlet  håller  sig  opartiskt  till  ideologier,  samt  om det  finns  underliggande värderingar  som

gynnar en av ideologierna mer än de övriga. 

Dock  är  det  viktigt  för  databearbetningen  att  forskningsfrågorna  hålls  isär  och  används  på  ett

passande sätt  till  den specifika frågan.  Att  undersöka hur en ideologi  presenteras är exempelvis

relevant  för  samtliga  tre  forskningsfrågorna,  men  eftersom  att  den  första  forskningsfrågan  vill

generera ett svar till den specifika frågan är det viktigt att i det fallet se till vilken bild läromedlet

faktiskt ger av en ideologi. Värdeladdade begrepp kan i viss mån bidra med data som är användbart

för de övriga två forskningsfrågorna, men det är specifikt sådant innehåll som är relevant för den

forskningsfrågan som vill svara på det specifika innehållet. 

Gällande  den  andra  forskningsfrågan  som  undersöker  om  läromedlet  håller  sig  opartiskt  till

ideologier går den i hög grad hand i hand med den tredje forskningsfrågan som undrar om det finns

värderingar som gynnar en ideologi mer än de övriga. Dock efterfrågar den tredje forskningsfrågan

huruvida det är  en specifik ideologi som gynnas av värderingarna i urvalets innehåll mer än de

övriga. Här undersöker den andra forskningsfrågan hur läromedlet faktiskt ställer sig till ideologier,

om innehållet är partiskt eller ej. Om visst innehåll faktiskt är partisk är det relevant innehåll för

analysen till den tredje forskningsfrågan. Här kan det handla om begreppsanvändning, omfång och

bildanvändning. 

När det relevanta innehållet från studiens urval plockas ut kommer de att att knytas an med en eller

flera forskningsfrågorna i de egna anteckningarna. De egna anteckningarna kommer ge underlag för

analysen(kapitel 2.2) för att vidare diskuteras i uppsatsen diskussionskapitel (3).
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1.5.4 Metoddiskussion

Metodens  koppling  till  frågeställningarna  är  att  frågeställningarna  ämnar  att  undersöka  flera

läromedel för att skapa ett större innehållsbredd, vilket i sig ökar validiteten i undersökningen.46

Studiens ämnar att fylla en kunskapslucka som ska ge en positiv inverkan vid scenariot då lärare

planerar sig undervisning. Det blivande resultatet i studien är någonting bra att ha i åtanke vid det

praktiska arbetet som lärare när en lärare väljer potentiellt läromedel. I en sådan fråga landar vi i

frågan  om  studiens  slutsatser  genererar  svar  som  lägger  en  grund  för  fler  funderingar  kring

läromedel i samhällskunskap. 

Den  bas  som  ska  generera  givande  tankar  till  verksamma  lärare  har  sin  grund  i  följande

frågeställningar: 1. Hur presenterar läromedel ideologier? 2.  Förhåller sig läromedlet opartiskt till

ideologier? Och 3.Finns det  värderingar  i  läromedlet som gynnar en av ideologierna mer än de

andra? Vid dessa frågeställningar är det rimligt att utgå ifrån att läromedlet i sig ska kunna generera

rätt data för att slutligen kunna besvara frågeställningarna utifrån urvalet, med andra ord har studien

en validitet. 

Med  frågeställningarna  i  åtanke  känns  metoden  rätt  vagt  då  en  annan  metod,  som exempelvis,

intervjuer inte kan svara hur läromedlet i sig presenterar ideologier.  Dock skulle en sådan metod

kunna passa studien om frågeställningarna ämnade att undersöka hur lärare uppfattar läroemedlet,

med  utgångspunkt  i  frågeställningarna.  Dock  hade  en  intervju  inte  gett  någon  validitet  till  de

nuvarande 

1.5.5 Avgränsning 

Studien som uppsatsen vilar på har som syfte att undersöka hur ideologier presenteras och diskuteras

i läromedel. Studien kommer även att undersöka om någon av ideologierna kommer att lyftas fram

på ett mer positivare sätt samt om läromedlet förhåller sig opartisk till undervisningsinnehållet. I

studien kommer synen på demokrati att tas i åtanke, vilket har sin grund i tidigare forskning, för att

se om demokratibegreppet presenteras med ideologiska laddade värderingar som, enligt Lundström,

46 Bryman, 2011, 51-52.
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inte tillhör demokrati-begreppet. Studien kommer dock inte att undersöka begrepp som står utanför

ideologidiskussioner och demokratidiskussioner. Studien kommer inte heller dra vissa slutsatser om

ett läromedel är lämpligt eller för att användas i skolans undervisning. Syftet med studien är inte

heller att göra en slutgiltig bedömning i diskussionerna som rör ideologi om vad som är en korrekt

beskrivning av en ideologi, utan studien kommer endast att se till vilken bild av ideologierna som

presenteras i läromedel.

1.6 Teori

Studiens  valda  analysverktyg  är  semiotik.  Semiotik  handlar  främst  om hur  vi  ska  kunna  tolka

innehållet,  i  det här fallet,  ett  läromedel för att  kunna identifiera de bakomliggande värden som

potentiellt ligger dolt bakom urvalets innehåll. Dessa bakomliggande värden kan finnas i form av

text, men även i form av bilder och symboler.47 Semiotikens funktion är att identifiera de ord som

används i vissa situationer för att se till varför just det valda ordet står där det gör. Men eftersom att

det valda ordet är placerat på just den plats i texten som den har, och används för att bygga upp en

mening på  det  vis  som författaren  vill,  så  kan  vi  utgå  från att  varje  ord  har  ett  syfte.  Syftet  i

samhällskunskapsläromedlets  fall  är  att  presentera  innehåll  på  ett  sätt  som  passar

författaren/författarna tycker är rimligt i och med läromedlets syfte. Här blir det centralt att se varför

författaren har skrivit så som denne gjort, vad vill författaren poängtera och hur det som författaren

vill poängtera uppfattas.

Inom  semiotiken  finns  vissa  begrepp  som  är  centrala  för  att  kunna  tolka  det  bakomliggande

innehållet, i det här fallet, som läromedlen potentiellt förmedlar. Viktigt i situationen är att semiotik

definieras som ”läran  om tecken” och att just tecken är vad analyserna ämnar att undersöka. Tecken,

i sammantaget, är ett ord, en mening, en bild eller en symbol som kan ha ett annat budskap i den

kontext det befinner sig. Vid en analys kan det som tycks förmedla ett budskap bestå av en signifiant

vars syfte är att påvisa det signifierade som är den bakomliggande budskapet som meningen tros ha.

Signifianten  är  de  tecken  som  pekar  mot  att  ordet,  eller  bilden  i  sammanhanget,  har  en

bakomliggande  mening,  och  det  signifierade  är  det  budskap  eller  innebörd  som meningen  vill

förmedla med hjälp av sin användning av ord.48 

47 Bryman, 2011, s, 506-507.
48 Ibid, s. 506-507.
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Ett  tecken  som är  redo att  analyseras  kan ha  en  så  kallad  denotativ  mening,  vilket  innebär  att

signifianten tros ha en ganska uppenbar mening i den kontext som den existerar då signifianten

används på ett relativt tydligt sätt för att skapa mening och innehåll. En konnotativ mening å andra

sidan är när innehållet, budskapet och värderingarna som författaren vill förmedla måste analyseras i

den sociala kontext som signifianten existerar. Budskapet är i ett sådant fall inte tydligt, utan det kan

finnas  i  det  kontextuella  sammanhang där  bilder,  symboler  och  text  samarbetar  för  att  uttrycka

budskap och värderingar.49

Även bilder och symboler är objekt för en semiotisk analys. I studiens fall kan det vara relevant i

scenarion då läromedel valt att komplettera sitt textliga innehåll med en bild eller symbol. Då dessa

bilder och symboler är medvetet placerade kan vi utgå ifrån att de ämnar att fylla något sorts syfte.

Om det råder en misstanke om att en sådan placering har skett för att fästa en typ av värdering, åsikt

eller omdöme är en analys på sin plats. En sådan analys kommer då se till signifianten för att se om

det är en tydlig och lätt sett infogande av värderingar som har skett. Om det är en tydlig och konkret

värdering  som  knutits  an  till  innehållet  genom  bildanvändandet  kan  vi  då  se  den  denotativa

meningen. Men den denotativa meningen är även den upp till betraktarens ögon, och därav kan vi se

inslag av en kvalitativ metod i studien. Är dock den denotativa meningen endast ett skrap på ytan

kan  vi  analysera  komponenterna  i  det  textliga  innehållet,  bilder  etc.  i  sin  sociala  kontext  och

överensstämmelse för att se den konnotativa meningen av det signifierade.

1.7 Disposition 

I första delen av uppsatsens andra kapitel 2.1 redovisas det textliga innehållet från urvalet som ses

relevant  ur  frågeställningarnas  perspektiv  (2.1  Redovisning  av  empirin).  I  del  2.2  (Analys)

analyseras  det  textliga  innehållet  från  urvalet  med  hjälp  av  den  tidigare  forskningen  och  ett

semiotiskt förhållningssätt.  I  kapitel  3(Diskussion) kommer studiens  redovisning av empirin(2.1)

och analys (2.2) att diskuteras utifrån de tre forskningsfrågorna för att nå ett vidare perspektiv. De tre

forskningsfrågorna  kommer  även  att  besvaras  utifrån  den  empiri  som  studien  har  samlat.  I

diskussionen kommer även studiens genomförande att diskuteras samt förslag på framtida forskning

inom området att presenteras.

49 Ibid, s, 506-507.
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2. Resultat

2.1 Redovisning av empiri 

I kapitel 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 och 2.1.4 kommer den relevanta empirin från urvalet att presenteras. I

redovisningen av empirin kommer varje  avsnitts  omfång att  presenteras  i  relation till  de övriga

avsnitten i samma bok. Dock kommer inte omfånget i ett avsnitt från en av böckerna att jämföras

med omfånget från samma avsnitt i en annan bok eftersom att böckerna är olika långa och har en

varierad grad av omfång per avsnitt.

2.1.1 Exposé, Liber, 

I boken presenteras demokratibegreppet enligt  följande”Demokrati  är  ett  styrelseskick som utgår

ifrån  att  alla  människor  är  lika  mycket  värda  och således  ska  ha  inflytande över  gemensamma

beslut.”. Något annat som nämns på samma sida är ”Demokrati som styrelseskick har med andra ord

en innersta kärna som består av en uppsättning regler för hur beslut fattas och ett samhälle styrs”. På

nästkommande sida står det inom området Värderingar och idéer(inom demokrati). ”De flesta skulle

nog hävda att en demokratisk stat ska värna om rätten till liv och egendom. Innebär det i så fall att

ett  land  som  tillämpar  dödsstraff  är  odemokratiskt?  Och  har  staten  rätt  att  via  beskattningar

omfördela egendom från de rika till de fattiga för att skapa social välfärd? Svaren på sådana frågor är

inte självklara utan måste sättas in i ett historiskt och politiskt sammanhang.”.50 

Avsnittet  om demokrati  följs  av ett  avsnitt  om ideologier.  Ideologier  benämns som ”...  en slags

tankebild eller karta som vi kan använda för att ordna och tolka det samhälle vi lever i. På så sätt har

ideologier stort inflytande över vårt sätt att tänka kring politik och samhällsutveckling Politiker och

andra samhällsdebattörer hänvisar också till olika ideologier för att påverka oss att tycka och tänka

på ett  visst sätt.”51.  Här presenteras ideologier som ett  verktyg för övertygelse. Hur ideologierna

50 Wigzell, 2011, s, 176-177.
51 Ibid, s, 183.
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uppkom klargjordes med följande formulering ”Den industriella revolutionen innebar att en konflikt

uppstod mellan det gamla och det nya samhället där olika åsikter, värderingar och intressen stod

emot varandra. De klassiska ideologierna – liberalism, konservatism och socialism – formades under

1800-talet under den tid då jordbrukssamhället omvandlades till ett industri samhälle.52

Liberalism presenteras som ideologin där man som individ vill göra sig fri från statens tvång. I

kapitlet  om ideologier får liberalism ett  fokus kring begreppet frihet,  vilket kopplas samman till

Adam Smith och det litterära verket Wealth of nations. ”En av de tidiga liberalerna var Adam Smith

(1723-1790)  som  1776  publicerade  Wealth  of  nations  där  han  argumenterade  för  ekonomisk

liberalism. Smith är känd som en av föregångarna för den moderna nationalekonomin. Staten ska,

enligt Smith, låta individer välja fritt hur de vill ordna sina liv då det i längden leder till den bästa

möjliga  samhällsutvecklingen.”.53Sedan  presenteras  Smiths  tankar  om marknadsekonomi.  Under

rubriken  ”Liberalism”  fick  Smith  ungefär  hälften  av  allt  innehåll.  Liberalism  fick  en  kortare

presentation, följande av Adam Smith och marknadsekonomi, vilket följdes upp av socialliberalism. 

Boken nämner  att  marknadsekonomin ledde till  att  kvinnor  och barn  fick  en längre  lön  när  de

jobbade på fabrikerna och var mer utsatta för samhället då de inte hade skyddsnät. ”En del liberaler

menade att denna fattigdom och misär knappast var förenlig med idén om individens frihet och allas

lika värde. Dessa s.k. socialliberaler kom således att arbeta för att man med hjälp av lagstiftning och

reformer skulle värna om samhällets olycksbarn.”.54 Här anknyts socialliberalismen med värden som

demokrati, rösträtt och jämlikhet mellan könen, vilket inte nämndes i en liberal kontext. I samband

med  socialliberalismen  visas  en  bild  där  en  folkskala  samlas  i  en  stor  grupp  utanför  ett  hus.

Bildtexten lyder enligt följande: ”Arbetarnas svåra levnadsförhållanden ledde ofta till uppror och

strejker. Bilden visar ett upplopp i Lancashires bomullsindustriområde 1878.”.55

Rent  innehållsmässigt  har  konservatism ungefär  hälften  av  det  omfånget  som liberalismen  har.

Gällande  konservatismens  presentation  i  läroboken  kopplas  det  snabbt  ihop  som en motpol  till

socialism  och  liberalism.  ”Konservatism  är  en  politisk  ideologi  som  syftar  till  bevarande.  Till

skillnad från liberalismen och socialismen ställer sig konservatismen tveksam till förändringar som

syftar till att i grunden omvandla samhället.”.56 Konservatismen kopplas ihop med Edmund Burke

52 Wigzell, 2011, s, 184.
53 Ibid, s, 184-185.
54 Ibid, s, 186.
55 Ibid, s, 186.
56 Ibid, s, 187.

22



som argumenterade mot genomförandet av den franska revolutionen. Det nämns att konservatism,

och Burke, tycker att det är dåligt att snabbt göra samhällsförändringar på det samhälle som byggts

upp under flera generationer. Värderingar som att föra släktens värden och traditioner vidare, samt

att  se  till  andras  intressen  än  sitt  egna  kopplas  senare  ihop  med  socialkonservatism  och

värdekonservatism.  Konservatismen  diskuteras  även  från  ett  historiskt  perspektiv  utifrån  ett

demokratiperspektiv. Det nämns att konservatism först och främst var kritiska till demokratin i sig,

men att ideologin senare såg demokrati som någonting positiv för att det bidrog till  en nationell

gemenskap där sociala värderingar kunde delas.57

Omfånget som socialism har i läroboken är ungefär lika stort som konservatismens omfång, och har

därav ungefär hälften av omfånget som liberalismen har i boken. Det nämns att socialism har en rad

olika inriktningar. ”Gemensamt för dem är att de delar en kritisk inställning till privategendom.”.

Senare  presenterades  Karl  Marx  och  det  kommunistiska  manifestet.  Här  nämns  att  Marx  såg

samhället  som  en  exploatering  av  arbetarklassen  och  att  kapitalisterna  såg  arbetarna  som  ett

”bihang” till maskinerna. Det nämns att arbetarna missgynnades i den mån att när det orättvisan med

tiden blir synlig ska arbetarna göra revolution mot kapitalisterna och alla som stödjer dem. Senare

ska arbetarna ta makten över staten och införa diktatur. I texten nämns även att arbetarna i ett sådant

skede ska förbjuda privat egendom och fördela resurserna själv efter ”av var och en efter förmåga –

av var och en efter behov” i den grad att en stat till slut inte behövs.58 

Den nämns även att den svenska socialdemokratin har sin rötter i den reformistiska socialismen som

värderade fackligt arbete och demokrati, samtidigt som den revolutionära socialismen istället ansåg

att ett kapitalistiskt samhälle inte är förenligt med ett demokratiskt samhälle. Till texten är en bild

med bildtexten ”Bilder av Marx, Engels och Lenin bärs i kommunistiska demonstrationer världen

runt.”. På bilden visas en grupp personer som bär runt på stora bilder av Marx, Engels och Lenin.59

57 Wigzell, 2011, s, 188.
58 Ibid, s, 188-189.
59 Ibid, s, 189.
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2.1.2 Kompass 50, Gleerups

Demokratibegreppet presenteras efter grekiskans ”demos kratos”, alltså folkstyre. Boken klargör att

demokrati handlar om att varje människa ska ha lika mycket att säga till om i samhället, samt att vi

måste  ha regler  för  vad som får  sägas  samt  vid vilken  gräns  ett  yttrande  går  mot  lagen,  vilket

exemplifieras med hets mot folkgrupp.60 Däremot presenteras olika former av demokratiska system.

Det framgår att ett land kan vara en monarki eller republik och ändå ha ett fungerande demokratiskt

system. Det framgår även att statschefen kan ha lite, eller mycket, politisk makt. Valsystemet till den

svenska riksdagen presenteras samt presidentvalet i USA. Begreppet parlamentarism får även en

presentation.61 Därefter kommer bokens kapitel om ideologier. Ideologier presenteras enligt följande:

En ideologi är en samling idéer och värderingar om hur samhället ska styras och hur resurserna ska

ägas och fördelas. Men en ideologi handlar också om hur man ser på människan och människans

natur.”.62

Den första ideologin som presenteras är konservatism. Bredvid texten är en bild utan bildtext. Det är

en bild av en präst vid ett altare i en kyrka. Konservatism kopplas snabbt ihop med ordet ”bevara”

och nämner att ideologin är en reaktion till de snabba samhällsförändringarna som skedde under och

efter den franska revolutionen. Avsnittet har ett fokus kring att konservatismens tankar handlar om

att bevara ett lands kultur, religion och moral. Det nämns även att konservatism har en historia av att

vara överklassens ideologi då överklassen var rädda att de skulle förlora mycket av sin makt genom

snabba politiska reformer. Dessa nämns även i kontext där konservatism talar för att människor har

olika roller och uppgifter i ett land, och därav bör det vara naturligt att att folket i ett land ska ha

olika ekonomiska förutsättningar.63

Det nämns även att de konservativa anser att statens roll i ett samhälle är att upprätthålla lag och

ordning för att kunna garanterna medborgarna en rättssäker ordning. Här nämns att konservatism vill

ha en stark stat för att kunna bevara de traditioner och den kultur som finns i ett samhälle. Därefter

kopplas konservatism ihop med de svenska riksdagspartierna Kristdemokraterna och Moderaterna.

60 Nolervik, Eliasson, 2011, s, 21-22.
61 Ibid, s, 27-29.
62 Ibid, s, 30.
63 Ibid, s, 30.
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Här kopplas Kristdemokraterna och Moderaterna konservativa ståndpunkter till att kungafamiljen är

viktig, försvaret är viktigt, samhällsförändringar ska vara genomtänkta samt att samhället behöver en

kontinuitet. Kristdemokraternas konservativa läggning kopplas även ihop med att de betonar kristna

värderingar och kärnfamiljen.  Det nämns även att  Moderaterna vill  minska statens roll  i  dagens

samhället till skillnad från den klassiska konservativa hållningen.64 

Till avsnittet om liberalism hör en bild på en trave med tidningar. Bilden har bildtexten ”Friheten att

uttrycka våra åsikter är en central tanke inom liberalismen.”.65 Liberalismen kopplas ihop med det

latinska ordet  ”liber”  som betyder  fri.  Sedan kopplas  liberalismens  idéer  ihop med den franska

revolutionen och upplysningstänkandet.  Det  kopplas även ihop med friheten att  få uttrycka sina

åsikter,  tänka  fritt  och  tro  fritt.  I  ekonomiska  tankar  kopplas  liberalismen  ihop  med

marknadsekonomi  och  privat  ägande.  Sedan  presenteras  nyliberalism  och  socialliberalism.

Nyliberalism presenteras som en ideologi som förespråkar så låga skatter som möjligt så att folket

ska ha så stor frihet som möjligt att spendera sina pengar på det sätt de vill. Socialliberalism å anda

sidan  presenteras  som  en  ideologi  där  staten  går  in  och  tar  ansvar  genom  att  jämna  ut

inkomstskillnader.66 

Det nämns i avsnittet att de flesta svenska partierna har liberala tankar. ”Respekten för den enskilda

människan är liberalismens utgångspunkt. Ett typiskt liberalt synsätt är att människan med hjälp av

sitt förnuft kan välja vad som är bäst för henne eller honom. Varje människa ska ha stor valfrihet och

kollektiva lösningar får inte ske på bekostnad för den enskilda människan.”. Folkpartiet nämns som

exemplet på ett liberalt parti och Moderaterna nämns som ett parti med en ekonomiskt liberal politik.

Omfånget på avsnittet om liberalism har ungefär samma omfång som avsnittet om konservatism i

boken.67

Till avsnittet om socialism hör en bild på en kvinna som sitter bredvid en tavla med Karl Marx.

Bildtexten lyder enligt följande: ”En kinesisk kvinna sneglar på ett porträtt av Karl Marx. Kina är ett

av få länder i världen som kallar sig kommunistiskt, Många kineser har fått del av landets växande

ekonomiska  resurser,  men  saknar  fortfarande  demokratiska  fri-och  rättigheter.”.   Omfånget  i

64 Nolervik, Eliasson, 2011, s, 30-31.
65 Ibid, s, 31.
66 Ibid, s, 31.
67 Ibid, s, 31.
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avsnittet  om socialism  är  fördelat  jämt  både  med  avsnittet  om konservatism  och  avsnittet  om

liberalism. Det nämns att socialism har fått sitt namn från det latinska ordet ”socius” som betyder

kamrat.  Texten  nämner  att  socialism  växte  fram  under  industrialiseringens  hårda  klimat  mot

arbetarna.  Det  nämns  att  arbetarnas  arbetsförhållanden  och  livsförhållanden  under

industrialiseringen var  så  pass  hårda  att  det  skapade bilden  av  att  arbetarklassen utnyttjades  av

industriägarna  som  genererade  stora  vinster.  Socialismen  kopplas  samman  med  rättvisa  och

solidaritet.  Det  nämns  även  att  grundtanken  i  socialism  är  att  varje  människa  skulle  bidra  till

samhället efter förmåga och få tillbaka resurser från samhället efter behov. Begrepp som social och

ekonomisk jämställdhet betonas.68

Senare nämns  Karl  Marx.  ”Han menade att  samhället  bara kan förändras  genom revolution där

arbetarna tar makten med våld.”. Dock nämns det att det finns socialistiska tänkare som menar att

samhällsförändringen ska ske genom en demokratisk process. Det nämns även att socialismen har en

betoning på att  skatt  betalas efter  förmåga och att  samhället  dess hjälper invånarna efter behov.

Sedan kopplas  socialism ihop med de  svenska  partierna  vänsterpartier  och  socialdemokratierna:

”Vänsterpartiet har sin rötter i den revolutionära grenen av socialism men är idag ett demokratiskt

socialistiskt parti.”. 69

2.1.3 Samhällskunskap 1a1, Interskol

I boken presenteras demokrati som ett folkstyre vars motsats är diktatur och innebär att varje person

ska få vara med och förändra samhället. Det nämns att demokratiska idéer började växa fram i Aten

för  2500  år  sedan,  men  att  demokrati  fick  genomslag  under  upplysningen  samt  efter  franska

revolutionen. Det nämns även att franska revolutionens genomslag för demokrati följdes upp med

Karl Marxs bok Det kommunistiska manifestet som satte krav på lika och allmän rösträtt. Demokrati

kopplas  samman  med  ett  samhälle  som ställer  krav  på  kunskap  och  är  ett  samhälle  som  inte

accepterar att folk använder hot och våld för att för att göra sin röst hörd. Fokus ligger vi friheter och

rättigheter.70

68 Nolervik, Eliasson, 2011, s, 32.
69 Ibid, s, 32-33.
70 Lundberg, Olsson, 2011, s, 52-53.
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Avsnittet  om ideologier  i  boken  nämns  under  rubriken  Perspektiv  på  partiernas  framväxt  och

HÖGER, VÄNSTER OCH I MITTEN. Ideologier benämns här som ”ismer” och är tankar om hur vi

ska styra samhället.  Omfånget som behandlar de olika ideologierna är betydligt mindre än i det

resterande urvalet. Fördelningen mellan liberalism och konservatism är ungefär lika stor. Dock har

socialism ungefär  tre gånger så stort  omfång som både liberalism och konservatism. Liberalism

benämns som ismen som betonar frihet och kritik mot ståndssamhället. Det nämns att de liberala

villa ha tryckfrihet,  yttrandefrihet och näringsfrihet samt att de flesta som stödde liberala tankar

under tiden som ismen växte fram var den så kallade borgarklassen. Konservatism benämns som

ideologin  som  inte  ville  att  reformer  skulle  ske  snabbt,  utan  att  de  ville  att  den  gamla

samhällsordningen  med  kung  och  olika  stånd  skulle  bevaras.  ”De  jämförde  samhället  med

människokroppen och ansåg att ”samhällskroppen” skulle ledas av ”samhällshuvudet”, det vill säga

kung och adel.”. 71

Socialism  presenteras  under  rubriken  SOCIALISM  OCH  KOMMUNISM.  Här  nämns  de  dåliga

arbetsförhållanden som arbetarna under 1800-talet hade och att allt fler arbetare krävde att fabrikerna

skulle  ägas  antingen  gemensamt,  eller  av  staten.  Det  nämns  att  de  som  sympatiserade  med

socialistiska  idéer  inte  ansåg  att  fabriksägarna  skulle  bli  rika  på  arbetarnas  slit  och  låga  löner.

Därefter nämns Det kommunistiska manifestet  som ett litterärt verk som skulle fått stort inflytande

över  historien.  Det  nämns  att  flera  socialistiska  partier  växte  fram i  Europa  och  att  de  senare

splittrades  upp  i  två  socialistiska  grenar,  socialdemokratin  och  kommunism.  I  texten  nämns  att

socialdemokratin växte fram i Sverige den socialistiska gren som förespråkade fred och, jämlikhet

och  solidaritet.  Till  texten  hör  en  bild  på  ett  offentligt  tal.  Bildtexten  lyder  enligt  följande:

”Skräddaren August Palm från Malmö (1849-1922) var socialdemokratins första agitator i Sverige.

Söndagen den 6 november 1881 höll han i ett föredrag om socialism. Det var första gången någon

talade offentligt om socialism i Sverige.”.72

2.1.4 SO-rummet.se, Robert de Vries

I texten inom området demokrati kopplas demokratiområdet ihop med det svenska valsystemet. Det

är en mindre den av texten som riktar sig mot demokratibegreppet. Här nämns det att demokrati

71 Lundberg, Olsson, 2011, s, 60-61.
72 Ibid, s, 62.
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innebär att det är folket som styr ett land och att centralt för denna styrning är att alla människor ska

ha samma värde och rättigheter, samt att alla röster ska vara lika mycket värda. Det nämns även att

väldigt  många  är  överens  om  att  en  demokrati  förutsätter  yttrandefrihet  och  pressfrihet,  fri

åsiktsbildning, lika rösträtt och likhet inför lagen. Till texten är det en bild på valsedlar. Bildtexten

lyder enligt följande: ”Rösträtten är av central betydelse inom en demokrati, men också rätten att

uttrycka sin åsikt och sprida sina tankar, idéer och känslor.”.73

Till avsnittet om liberalism hör en bild på en blå flagga. Bildtexten till bilden lyder enligt följande:

”Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar  vikten av personlig och ekonomisk frihet  i

samhället.”.  I  avsnittet  kopplas  liberalism ihop  med  individens  frihet  och  en  människosyn  som

bygger på en tillit till att människan kommer förvalta friheten på ett bra sätt. Vidare i texten kopplas

liberalism ihop med en röst mot maktkoncentration och en röst för ett globalt samhälle. Det nämns

att liberala tankar alltid kommer att skydda den enskilde individen från en maktutövning som inte

kan kontrolleras. Avsnittet har en betoning på frihet gällande rörelse och ekonomi. Texten värdesätter

friheten att få bosätta sig var personen i fråga själv vill, samt vikten vid att underlätta nationell och

internationell handel och resor.74

Till  avsnittet  om konservatism hör  en  bild  på  en  blå  flagga.  Bildtexten  till  bilden  lyder  enligt

följande: ”Konservatism är en samhällsåskådning som bygger på devisen ”frihet under ansvar”, och

som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer.”. I texten nämns det att

konservatismen värnar om den ordning som växt fram underhistorien. Det nämns att socialism och

liberalism har  en  historia  av  att  vara  ideologier  som är  väldigt  positiva  till  förändring,  och  att

konservatism ställer sig so motpol till detta. ”Konservatism är kulturbevarande och traditionalistisk.

Man värnar både nationell kultur och den västerländska civilisationen, vilket anses bygga på arvet

från antikens grekiska filosofi och romerska statsbyggarkonst samt den kristna värdegrunden.”. 

Det nämns även att mamma – pappa – barnfamiljen är den viktigaste grundstenen i konservatismens

samhälle  och  att  religionen  bör  utgör  grunden  för  samhällets  normsystem.  Det  nämns  även  att

konservatismen inte alltid ställer sig emot politiska reformer. Edmund Burkes citeras i hans uttalande

”Förändring för att bevara.”. Det nämns att de konservativa förespråkar ett samhälle som skyddar

moraliska värden, en marknadsekonomi som tar hänsyn till moraliska värden och kulturvärden samt

73 De Vries, Demokrati, 2019.
74 De Vries, Liberalism, 2019.
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ett starkt försvar mot yttre fiender(polis och försvar).75

Till avsnittet om socialism och kommunism hör en bild på en röd flagga. Bildtexten till bilden lyder

enligt följande: Ordet socialism kommer från latinets ”socius”, som betyder samhälle. Socialister

menar att det är bättre att lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans än att var och en ska

klara av det själv.”. Det nämns att socialistiska idéer växte fram under industrialiseringen och tog ett

extra  språng  genom  Karl  Marxs  bok  Det  kommunistiska  manifestet.  I  texten  nämns  även  att

socialismen delades upp i två olika grenar, en revolutionär gren och en reformistisk gren. Vidare

presenteras kommunismen som en ideologi med en utopisk samhällssyn som först verkställdes av

Vladimir Lenin. Andra kommunistiska ledare som nämns är Josef Stalin och Mao Zedongs. 

Det nämns även att kommunistiska stater har straffat olika tänkande hårt, ofta med dödsstraff, och att

de juridiska systemen har präglats av en rättslöshet samt att religiösa minoriteter har förföljts och

dödats. Det nämns även att kommunistiska partier idag ofta betecknar sig som vänsterpartier eller

socialistiska vänsterpartier. Socialdemokratin nämns även som en ideologi som strävar efter frihet,

jämlikhet och solidaritet. Här nämns det att socialdemokratin strävar efter att förändra samhället i

den mån som folket själva vill  samt att  socialdemokratin historiskt har varit  det största partiet  i

Sverige under 1900-talet.76

2.2 Analys 

I  detta  kapitel  kommer  en  ide-och  ideologianalys  att  genomföras  för  att  undersöka  läromedlets

innehåll utifrån ideologiska aspekter och på så vis undersöka vad läromedlet vill uttrycka. Analysen

kommer att  utgå ifrån den redovisade empirin och förklara en del av empirin med hjälp av den

tidigare forskning. Sedan kommer empirin att behandlas med hjälp av semiotik för att generera data

som ska besvara frågeställningarna i uppsatsens slutdiskussion. 

I boken Exposé nämns att följande mening: ”De flesta skulle nog hävda att en demokratiskt stat ska

värna om rätten till liv och egendom. Innebär det i så fall att ett land som tillämpar dödsstraff är

75 De Vries, Konservatism, 2019.
76 De Vries, Socialism, 2019.
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odemokratiskt?  Och har  staten rätt  att  via  beskattningar  omfördela  egendom från de rika till  de

fattiga  för  att  skapa  social  välfärd?”77 Här  kan  vi  se  en  värdering  i  demokratibegreppet.  Mats

Lundströms  utgår  ifrån  att  demokratibegreppet  inte  får  innehålla  mer  än  vad  förespråkar  av

demokrati kan enas om. Lundström menar att inkluderingen av ett försvar till äganderätten, som vi

kan  se  i  läroboken,  innebär  en  ideologisk  addering  till  demokratibegreppet  i  sig  från  det  som

Lundström kallar högersidans begrepp.78 

Gällande bokens formulering angående demokratibegreppet kan vi ur ett semiotiskt perspektiv se en

denotativ mening i formuleringen ”Och har staten rätt att via beskattningar omfördela egendom från

de  rika  till  de  fattiga  för  att  skapa  social  välfärd?”79.   Signifianten  i  formuleringen  blir  att

omfördelningen av egendom skapar social välfärd. Här nämns det att social välfärd skapas genom att

omfördela egendom från de rika till de fattiga vilket i sig skickar budskapet om att en demokratisk

stat som inte omfördelar egendom från de rika till de fattiga inte heller skapar social välfärd.

I  Exposés  avsnitt  om liberalism kan vi plocka ut  tre signifianter.  Den första är  att  Adam Smith

presenteras som ”...Smith är känd som en av föregångarna för den moderna nationalekonomin.80 Här

kan  vi  se  att  Smith  presenteras  som en  person  som bidragit  med  inflytande  till  den  moderna

nationalekonomin vi har än idag. I bokens avsnitt om konservatism och socialism nämns ingenting

om nationalekonomi.  Därav  kan vi  se  en  konotativ  mening där  budskapet  i  sin  sociala  kontext

utmärker  liberalism  som  en  ideologi  med  vis  aktuell  och  relevant  prägel  inom  det

nationalekonomiska området. Vi kan även se en signifiant gällande bokens omfång för avsnitten om

socialism, konservatism och liberalism. Omfånget för liberalism var ungefär dubbelt så mycket som

omfånget i avsnitten om socialism och konservatism, därav kan vi se en relativt denotativ mening

där liberalismens komplexitet och innehållsmässiga andel i boken gynnas av dess omfång i relation

till de övriga ideologierna. 

Vi kan även se en signifiant gällande presentationen av socialliberalism. I boken nämns det enligt

följande: ”En del liberaler menade att denna fattigdom och misär knappast var förenlig med idén om

individens frihet och allas lika värde. Dessa s.k. socialliberaler kom således att arbeta föra att man

77 Wigzell, 2011, s, s, 177.
78 Lundström, 1996, s, 17.
79 Wigzell, 2011, s, 177.
80 Ibid, s, 185.
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med hjälp av lagstiftning och reformer skulle värna om samhällets olycksbarn.”. I bokens kontext

har liberalism presenterats med vissa förmåner i relation till de övriga ideologierna. Ändå kan vi se

att  boken lyfter  fram en negativ  sida  av liberalism som socialliberalismen hade  ett  fördelaktigt

tillvägagångssätt för att lösa. Vi kan således se att socialliberalismen lyfts fram som en ideologi

förbättrad upplaga av den klassiska liberalismen som inte bara bidrar till  frihet och välfärd, utan

även införa skyddsnät åt samhällets olycksbarn. Inom avsnittet är en bild på en pågående strejk. Det

textliga  innehållet  och  bilden  skickar,  i  sin  kontext,  en  konotativ  mening  om  hur  samhället

utvecklade socialliberalism för att möta samhällets dåvarande behov.

När det kommer till konservatism i läroboken är en signifiant att det inte kopplades någon bild till

texten.81 Till avsnitten om liberalism och socialism i läroboken fick ideologierna varsin bild, men

eftersom att konservatism inte fick en bild kan vi se en denotativ mening med budskapet om att

konservatism får mindre tilldelat innehåll i boken. En annan signifiant i avsnittet om konservatismen

är att ideologin till en början presenteras som en demokratikritisk ideologi. Här får konservatismen,

bland annat från skolans värdegrunds perspektiv, en väldigt negativ syn i textens sociala kontext.

Den verksamhet som undervisningen ska föras i ämnar att förmedla och förankra respekt för de

grundläggande  demokratiska  värderingarna.82 Därmed  presenteras  en  relativt  kritisk  syn  av

konservatism. Dock framgår det senare att konservatismen på senare år istället valt att förespråka

demokrati,  dock legitimerades  konservatismens  nya  demokrati  syn  genom att  demokratin  skulle

bringa en nationell gemenskap snarare än att folkstyre är en legitim beslutsprocess. 

I avsnittet om socialism kan vi se att det fått ungefär samma omfång som konservatism och därav,

som tidigare nämnts, ungefär hälften av det textliga omfånget av liberalism. Dock har socialismen,

till skillnad från konservatismen, fått en bild intill texten. I presentationen av socialism presenteras

snabbt Karl Marx och Fredrich Engels bok Det kommunistiska manifestet. En tydlig signifiant, och

därav en denotativ mening, är att socialismen presenteras som revolutionär ideologi med en vy om

att ett kapitalistiskt samhälle är orättvist. En annan signifiant är att den revolution som läroboken så

tydligt förknippar med socialism ska föras av arbetarna.83 Här nämns inte att invånarna eller folket

ska  föra  revolutionen,  utan  arbetarna.  Här  kan  ett  bakomliggande  budskap  uppfattas  som  att

läroboken  uppfattar  revolutionen  som  en  process  som  inte  är  till  samhällets  önskan,  utan  att

revolutionen presenteras som arbetarnas potentiella önskan.

81 Wigzell, 2011, s, 187-188.
82 Skolverket, Skolans värdegrund och uppdrag, 2011, s, 2.
83 Wigzell, 2011, s, 188.
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Likt resultatet från Mattlars avhandling är det relativt tydligt att läroboken Exposé har ganska tydliga

ideologiska  värderingar.  Dock  är  det  inte  socialdemokratiska  värderingar  som  är  centrala  i

läroboken, som resultatet i Mattlar avhandling visade, utan värderingar som utmärker sig i texten är

liberala och framför allt socialliberala värderingar då dessa ideologier fick en mer positiv bild, samt

ett större omfång än de övriga ideologierna. Utifrån Larssons avhandling kan vi se att innehållet kan

bli  problematiskt  för  undervisning.  Larsson menar  att  skolans  undervisning som uppmuntrar  till

kritiskt tänkande möter en problematik när det ämnesteoretiska innehållet som presenteras i skolan

är obalanserat presenterat. Larsson menar att det är svårt för elever att tänkta kritiskt eftersom att stor

del av det kritiska tänkande utgår ifrån det ämnesinnehåll som eleverna tagit del av. Om elever därav

fått en partisk presentation om visst ämnesinnehåll kan även den partiska hållningen appliceras av

eleven vid det kritiska tänkandet.84 

Äsven om Larsson menar att ett obalanserat ämnesteoretisk område är problematiskt menar Sandin

istället att objektivitetsprincipen i undervisningen är väldigt svår att uppnå i en undervisning som ska

förmedla en moralisk och politisk fostran. Därav kommer undervisningen att förbli obalanserad just

för att det är en förutsättning för skolans värdegrundsfostran av moraliska värden.85 Å andra sidan

nämner även skolans värdegrund, som den här studien tar utgångspunkt ifrån, följande formulering:

”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till  skolan,  förvissade om att

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”,86 vilket tyder

på att den objektivitetsprincip, som Sandin menar vara svår att uppnå, ändå ska verka för att elever

inte blir påverkade till förmån en av specifik ideologi. 

I boken Kompass 50 kunde kan en signifient identifieras som rör demokratibegreppet. Det nämns att

demokrati kretsar till stor del kring de lagar som demokratin förutsätter, vilket exemplifieras med

yttrandefrihetsgrundlagen.  När  läroboken  istället  presenterar  liberalism  kan  vi  se  att  liberalism

nämns som upprättare av de grundlagar som boken vid ett tidigare lag nämner är en förutsättning för

demokrati. Vi kan därav se att det presenteras en korsbefruktning mellan liberalism och dmeokrati.

När boken når olika avsnitt om ideologier börjar presentationerna av ideologier med konservatismen.

84 Larsson, K, 2013.
85 Sandin, 2015, s, 49-50.
86 Skolverket, Skolans uppdrag och värdegrund, 2011, s, 2.
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En signifiant till avsnittet är en bild, utan bildtext, på en präst som står vid ett altare i en kyrka.87 Här 

finns en ganska denotativ mening med ett budskap som kopplar samman den kristna tron, etik och 

moral med den konservativa ideologin. Det nämns även att konservatism handlar om att bevara ett 

lands kultur, traditioner och religion. Här skapar relationen  mellan det textliga innehållet och bilden 

ett budskap med en konotativ mening av att konservatism som ideologi har en koppling till kristna 

länder, dess etik, moral och kultur. Det nämns även att moderaterna som parti frångår den klassiska 

konservativa hållningen genom att vilja minska statens roll i samhället, vilket skickar ett tydligt 

budskap om att konservatismen vill att staten har en stor roll i samhället vilket även nämns senare i 

boken. Viktiga värdringar som nämns är kristna värderingar, vilket än en gång kopplar samman 

konservatismen med kristna länder, rättssäkerhet, starkt försvar samt att kungafamiljen är viktig. 

När boken tar upp avsnittet om liberalism kopplas en bild till det textliga innehållet. Bild en är en 

trave med tidningar. Till bilden här bildtexten: ”Friheten att uttrycka våra åsikter är en central tanke 

inom liberalismen.”. Med tanke på vad som nämndes tidigare i avsnittet om demokrati kan vi se ett 

budskap i relationen mellan det textliga innehållet och bilden. I och med att demokratibegreppet 

förankrades med de lagar som, enligt boken, förutsätts för att en demokrati ska fungera, samt att 

liberalismen kopplas samman med ett införande av de grundlagar som yttrandefriheten och 

tryckfriheten kan vi utgå ifrån att det finns ett konotativt budskap texten som kopplar samman 

liberalism och demokrati. Här kan vi se en tydlig värderingar som gynnar liberala värden i 

läroboken. 

Senare i texten presenteras socialliberalism i följande mening: ”Socialliberaler å andra sidan vill att 

staten ska  ta ansvar för att jämna ut inkomstskillnaderna så att inte den fria konkurrensen leder till 

att vissa människor blir mycket fattigare än andra.”.88 Här kan vi se att ordet ”ansvar” nämns för att 

förklara var socialliberalism gör i en samhällelig kontext. Ansvar blir i sammanhanget ett väldigt 

positivt laddat ord, mycket för att motsatsen till ansvar, oansvarigt, hade varit ett väldigt negativt 

laddat ord i kontexten. Även i den här boken får socialliberalism en väldigt positiv beskrivning.

Till avsnittet om socialism hör en bild på en kvinna som tittar på en tavla. Bildtexten lyder enligt 

följande: ”En kinesisk kvinna sneglar på ett porträtt av Karl Marx. Kina är ett av få länder i världen 

som kallar sig kommunistiskt, Många kineser har fått del av landets växande ekonomiska resurser, 

87 Eliasson, Nolervik, 2011, s, 30.
88 Ibid, s, 31.
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men saknar fortfarande demokratiska fri-och rättigheter.”.89 I bildtexten kan vi plocka ut två 

signifianter. Den första är att kommunism nämns som någonting ovanligt förekommande. Att vara 

någonting ovanligt förekommande poängterar att det inte är tillämpat i hög mån, vilket i sig grundar 

sig i vissa orsaker. Den andra signifianten är att bristen på demokratiska fri-och rättigheter snabbt 

nämns i avsnittet om socialism. Vi kan därav se en denotativ mening i budskapet om att socialism 

möjligtvis presenteras som en rent av odemokratisk ideologi. I det textliga innehållet kopplas 

socialism ihop med värderingar som ekonomisk jämlikhet och social jämlikhet. 

Vidare presenteras Karl Marx och den revolutionära grenen av socialism. I sammanhanget nämns 

Marx tankar enligt följande: ””Han menade att samhället bara kan förändras genom revolution där 

arbetarna tar makten med våld.”.90 I presentationen av socialism kan vi se en utpräglad revolutionär 

gren av socialism. Dock presenteras slutligen en demokratisk gren av socialism som kopplas 

samman med socialdemokraterna.

Återkommande i läroboken har varit att liberala värden anknutits till att även vara demokratiska 

värden, samt att socialismen symboliserat motpol till demokratiska värderingar.

I boken Samhällskunskap 1a1 får socialismen mer demokratiskt laddade värderingar i avsnittet om 

demokrati. Signifianten i sammanhanget finns i följande mening: ”Demokratins framväxt började i 

antikens Grekland. Men avstannade och tog inte fart förrän med upplysningsfilosoferna och franska 

revolutionen. Sedan följdes Marx kommunistiska manifestet 1848 av krav på lika och allmän 

rösträtt.”.91 Här får det kommunistiska manifestet en positiv beskrivning från ett demokratiskt 

perspektiv. I boken kan vi även se att omfånget för socialism, när ideologierna presenteras i avsnittet

om ”ismer”, är cirka tre gånger så stort som omfånget för både liberalism och konservatism. Även i 

den här boken kopplas liberalismen ihop med yttrandefrihet och tryckfrihet, men även näringsfrihet. 

Det nämndes också att liberala tankar hade stöd från borgarklassen. Signifianten där är att läroboken 

delar upp folket i klasser som stödjer ideologi beroende på vilket klass de själva tillhör.

När konservatism presenteras i boken presenteras även en ideologi som är relativt kritisk till 

89 Eliasson, Nolervik, 2011, 32.
90 Ibid,, s, 32.
91 Lundberg, Olsson, 2011, s, 52.
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demokrati. ”De jämförde samhället med människokroppen och ansåg att ”samhällskroppen” skulle 

ledas av ”samhällshuvudet”, det vill säga kung och adel.”.92 Här kan vi se en denotativ mening i 

budskapet som syftar till att kung och adel ska styra ”samhällskroppen”, och att övrigt folk därav 

inte borde få styra samhället.

Därefter presenteras socialism med ett omfång som är ungefär tre gånger så stort som de omfång 

både liberalism och konservatism har. Här nämns Det kommunistiska manifestet som ett verk vars 

påverkan har varit stort från ett historiskt perspektiv. Vidare nämns även att den socialdemokratiskt 

grenen av socialism växte fram för att förespråka värden som fred, demokrati och jämlikhet.93 

Signifianten i sammanhanget landar vid att socialdemokratin förespråkade fred och demokrati, till 

skillnad från de tidigare grenarna av socialism. Därav får socialdemokratin en väldigt positiv prägel i

texten, med tanke på att socialism sen innan inte direkt fått en negativ presentation, samt väldigt 

mycket textligt innehåll, och att socialdemokratin växte fram för att förespråka värden vi ser som 

självklart positiva idag. Likt Mattlars avhandling kan vi därav se att vissa värderingar finns i texten 

som även här är förespråkar socialdemokratiska värderingar.  

I SO-rummets nämns det att många är överens om att en demokrati förutsätter grundlagar som 

yttrandefrihet, pressfrihet, fri åsiktsbildning, lika rösträtt och likhet inför lagen, vilket Lundström 

menar är problematiskt. En signifiant i sammanhanget är dock att formuleringen klargör att många är

överens om att dessa måste tillämpas för att en demokrati ska fungera. Budskapet blir därav att dessa

variabler inte är ett krav, utan en åsikt som många delar. Därav kan vi se att budskapet inte riktigt 

blir värdeladdat, utan istället ett konstaterande om att det är många demokratiska stater som är eniga 

om att dessa variabler behövs.94 Även i SO-rummets beskrivning av liberalism kopplas ideologin 

ihop med frihet, både ekonomisk och personlig sådan, möjligheten att röra sig fritt, globalisering 

samt en motpol mot centraliserad makt.95 

När konservatismen presenteras nämns att det är en ideologi som ställer sig, till skillnad från 

socialism och liberalism, väldigt kritisk till snabba samhällsförändringar. Det nämns även att 

konservatismen vill ”förändra för att bevara”, samt att konservatismen förespråkar ”frihet under 

92 Lundberg, Olsson, 2011, s, 61.
93  Ibid, 2011, s, 61-62.
94 De Vries, Demokrati, 2019.
95 De Vries, Liberalism, 2019.
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ansvar”. Det nämns att inom den konservativa synen är kärnfamiljen, religion och kultur är den 

viktigaste grundstenen i samhället. Signifianten i sammanhanget är att konservatismen får stämpeln 

som ideologin som anser att kärnfamiljen, religion och kultur är den viktigaste byggstenen i 

samhället. Budskapet i sig har en denotativ mening vars syfte är att klargöra att alla konservativa 

anser att dessa variabler är det viktigaste i samhället. Därav blir undangöms övriga värden som 

konservativa värdesätter.96

När socialism presenteras tas Det kommunistiska manifestet upp, samt att socialism kan delas upp i 

en revolutionär och en reformistisk gren. Socialistiska ledare som nämns i sammanhanget är 

Vladimir Lenin, Josef Stalin och Mao Zedong. Signifianten i sammanhanget är att socialismen till 

övervägande del kopplas samman med ledare som förknippas med våld och förtryck. Detta styrks 

även när socialistiska stater ofta präglats av att oliktänkande straffas, att de juridiska systemen 

präglas av rättslöshet samt att religiösa minoriteter förföljts. Här bidrar det signifianta med en 

denotativ mening där innehållet pekar mot att socialismens historia präglats av våld och förtryck mot

invånarna. Vi kan se att synen som socialism får i sammanhanget överensstämmer mycket med den 

syn på socialism som presenteras i Långström och Virtas bok där socialistiska stater blir en synonym

för  icke-demokratiska stater som präglas av förtryck och våld.97 Till uppsatsens andra frågeställning:

96 De Vries, Konservatism, 2019. 
97 Långström & Virta, 2011.
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3. Slutdiskussion

Studiens huvudsakliga slutsats är att urvalets läromedel är partiskt. Presentationerna av ideologier

gynnar huvudsakligen liberalismen då det kopplas samman med demokrati och frihet. När socialism

presenteras ligger en tyngd vid socialismens revolutionära gren. Socialismen presenteras även som

en anti-demokratiskt ideologi. Konservatism presenteras som en delvis anti-demokratiskt ideologi

och har ett stark betoning på kristendomen, tradition och kristna värderingar i  presentationen av

ideologin,  därav  får  konservatismen  i  sig  en  geografisk  begränsning med tanke  på  dess  kristna

koppling i läromedlet. Därav missgynnas socialism och konservatism i den demokratiska arena som

skolan är, och liberalism ges en mer positiv presentation. Relevansen av studiens resultat kommer

diskuteras mer i kapitel 3.1 (Varför är dessa resultat viktiga?).

Gällande uppsatsen första frågeställning: Hur presenterar läromedel ideologier?, kan vi se att det

finns några återkommande värden och formuleringar som varje ideologi knyts an med hos urvalets

läromedel. När läromedlet presenterar socialism kan vi se att allt läromedel i studiens urval nämner

Det  kommunistiska  manifestet  och  revolution som centrala  delar  inom socialism.  Huruvida  det

används  i  texten  skiljer  sig  dock.  I  Exposé  kan  vi  se  att  presentationen av  Det  kommunistiska

manifestet  följs  av  en  presentation  av  revolutionär  socialism.  Betoning  ligger  vid  att  arbetarna

genomför  en  revolution  mot  det  orättvisa  kapitalistiska  samhället.  Vi  kan  även  se  ett  liknande

mönster i  Kompass 50  där  Det kommunistiska manifestet  följs av en presentation av revolutionär

socialism, med en betoning på de bristande rättigheterna som präglat socialistiska stater i historien. I

sin kontext presenteras socialism som en odemokratisk, revolutionspräglad ideologi vars applicering

ligger som grund för bristande rättigheter i ett samhälle.

Samhällskunskap 1a1 ger dock en betydligt mer positiv bild av socialism än Exposé och Kompass

50.  I  Samhällskunskap 1a1  får  istället  socialism tre  gånger  så  mycket  omfång i  läroboken och

förknippas istället med jämlikhet, demokrati och fred. Det nämns även i kapitlet om demokrati att

demokratin kunde utvecklas med hjälp av influenser från Det kommunistiska manifestet som bidrog

till  allmän  rösträtt.  Med  det  sagt  kan  vi  dra  slutsatsen  om  att  Samhällskunskap  1a1  ger  en

demokratisk och solidarisk bild av socialism, samt att socialism förespråkar fred och rättvisa med en,

medan Exposé och Kompass 50 ger en bild av socialism som en revolutionär ideologi. Utöver det
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lägger Kompass 50 en betoning på de bristande rättigheterna som historiskt har präglat socialistiska

stater, samtidigt som SO-rummet nämner att vissa inriktningar inom socialism är revolutionärt lagda.

Utifrån Larsson tankar kan vi se olika utfall på undervisningen beroende på vilket läromedel som

används. Larsson menar att det innehåll som presenteras i läromedel är svårt för elever att tänka

kritiskt  kring  då  elever  i  hög  mån  utgår  ifrån  att  undervisningens  innehåll  speglar  en  bild  av

verkligheten, vilket i sig bidrar till svårigheterna inom kritiskt tänkande.98 Därav kan vi utgå ifrån att

elever vars undervisning använt sig av Exposé eller Kompass 50 sannolikt har en mer kritisk bild av

socialism än  elever  som använt  sig  av  Samhällskunskap 1a1  i undervisningen.  Utifrån  Sandins

avhandling, som menar att det är svårt för undervisningen att förbli objektiv när undervisningen i sig

ska  förmedla  moraliska och politiska  värden,99 kan  vi  se  att  de politiska värden som förmedlas

varierar samt att dessa rimligtvis försvårar skolans objektivitetsprincipen ännu mer. 

Angående  uppsatsens  första  frågeställning:  Hur  presenterar  läromedel  ideologier?,  kan  vi  se  att

läromedlets  innehåll  håller  en  helt  annan  hållning  till  liberalism  än  till  socialism.  I  läromedlet

Exposé fick liberalism dubbla omfånget än konservatism och socialism. Budskapet i texten kretsade

kring att liberalism är ideologin med en nationalekonomisk prägel vars tankar är de mest aktuella

och applicerade. Det framgick dock att liberalism kunde bidra till inkomstskillnader i ett samhälle.

Exposés  besvarade dock kritiken om klasskillnader med att presentera socialliberalismen som. Det

nämndes att socialliberalismen tog ansvar de som satt utan skydd i samhället. Sammanfattningsvis

fick liberalism och socialliberalism en väldigt positiv prägel i Exposé. Synen på liberalism, och dess

koppling  till  demokratiska  värden,  stämde  mycket  överens  med  den  bild  av  liberalism  som

Långström och Virta diskuterade i  sin bok, nämligen att liberala värden och demokrati står i  en

samarbetsrelation där de tillsammans korsbefruktar varandra för att kunna sprida demokratin.100 Här

tror jag skolans demokratifostran problematiserar den undervisning som behandlar ideologier i de

fall korsbefruktningen mellan liberalism och demokrati ses som ett axiom, vilket är en ideologisk

värdering som Lundström ställer sig kritiskt till.101 

Vi  kan  se  gällande  uppsatsens  första  frågeställning:  Hur  presenterar  läromedel  ideologier?,  att

98 Larsson, 2015.
99 Sandin, 2015.
100 Långström & Virta, 2011.
101 Lundström, 1996.
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socialism  presenteras  i  samtligt  läromedel  som  en  ideologi  som  grundar  sig  i  tankar  från  det

kommunistiska manifestet, samt att ideologin är revolutionärt präglad. I tre av fyra läromedel kan vi

även se att socialism presenteras som en ideologi med antidemokratiska värderingar som bidragit till

begränsning av rättigheter i de länder socialism har applicerats i styrelseskicket. Vi kan även utgå

ifrån att socialism exkluderas till uppsatsens tredje frågeställning: Finns det värderingar i läromedlet

som gynnar en viss ideologi mer än de andra?, då socialism snarare missgynnas än  gynnas överlag

då den knyts an med en motpol mot de värden som förespråkas i skolans värdegrund. 

Gällande uppsatsens andra frågeställning: Förhåller sig läromedlet opartiskt till ideologier? Kan vi se

att ingen av Exposé, Kompass 50 eller Samhällskunskap 1a1 förhåller sig opartisk till ideologierna.

Utifrån det textliga innehållet kan vi se att  SO-rummets formulering som behandlar ideologier var

mindre värdeladdat.  Läroböckerna förmedlar värderingar  som förespråkar vissa åskådningar före

andra.  Samhällskunskap 1a1  förmedlar  väldigt  positiva värden till  socialism,  samtidigt  som den

positiva betoningen inte alls var detsamma i presentationen om konservatism, där konservatism i sig

presenteras som en demokratikritisk ideolog, men att även avsnittet om liberalism får en tredjedel av

det omfång som socialism har, utan att få positiva anknytningar i samma mån som socialism. Dock

kan vi se att SO-rummet inte alls inkluderar värdeladdade formuleringar om socialism samma i mån

som de övrigt läromedel i urvalet, med ett undantag. När SO-rummet presenterar socialistiska ledare

nämns Vladimir Lenin, Josef Stalin och Mao Zedong. Här kan vi se ett konotativt budskap om att

socialism förankras i ett ledarskap som bidrar till våld, förtryck och begränsande rättigheter. 

Gällande uppsatsens andra frågeställning: Förhåller sig läromedlet opartiskt till ideologier?, kan vi

utgå ifrån att majoriteten av läromedlet inte förhåller sig opartiskt till socialism med tanke på den

odemokratiska och revolutionära prägeln som presenterats i en demokratiförespråkande organisation

som skolan. En röda tråd genom samtligt läromedel i studien är att det inte sker någon särskild

skildring  mellan  socialism  och  kommunism.  Istället  så  likställs  dessa  och  presenteras  som

detsamma. Utifrån Larssons avhandling kan vi se att det möjligtvis kan leda till ett problem. Om det

är så att socialism och kommunismen likställs, och att socialism i sig kopplas till en idelologi som

präglas  av  revolution,  våld,  och  anti-demokratiskt  så  kommer  det  bli  svårt  att  för  eleverna  att

uppfatta socialism som någonting positivt i ett samhälle där frihet och demokrati  och rättigheter

förespråkas.  En tanke som kan uppstå  i  sammanhanget  är  att  tre riksdagspartier  har  sin grund i

socialistiska tanke sätt. Dock kan vi se att den syn på socialism vi överlag kan se i den här studien i

hålls  i  socialdemokraterna,  miljö  partier  och  vänsterpartiet  då  dessa  förespråkar  demokrati  och
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marknadsekonomi. Dock tror jag att de kan uppstå en problematik när elever förankrar en ideologi,

så som de tagit del av denne i undervisningen,  och applicerar den tanken i synen på ett parti. Därav

kan läromedlet missgynna vissa svenska riksdagspartier rent principiellt. 

De fall där konservatism eller socialism kopplas ihop med en demokratikritisk syn står det i direkt

kontrast  till  de demokratiska  värden som ska förmedlas  i  skolans  värdegrund.102 Det  kan också

uppstå en problematik i de fall  diskussioner uppstår från läromedlet, vilket  Skolor som politiska

arenor  konstaterar ofta är fallet103, så tenderar det ämnesmässiga innehållet från läromedel att ses

som en självklarhet i elevernas ögon, enligt Larsson.104 Om det innehåll som läromedlet tar avstamp

ifrån  innehåller  värderingar  som främjar  vyn mot  en viss  ideologi  bör  det  rimligtvis  även hota

objektivitetsprincipen, vilket Sandin menar vanligtvis är hotad.105

Överlag kan vi se att  samtligt  innehåll  presenterar  liberalism med ett  fokus på dess värderingar

gällande friheter.  Yttrandefriheten,  tryckfriheten,  fri  åsiktsbildning och näringsfrihet  står  i  fokus.

Korrelationen mellan liberalism och demokrati syns i samtligt läromedel, och i Kompass 50 kan vi

se att demokratibegreppet utgår ifrån den grund som liberalismen, enligt läroboken, har lagt. Vi kan

likväl  se  att  socialism och  konservatism i  hög  mån  presenteras  som demokratikritiska.  Utifrån

skolans  värdegrund  kan  vi  se  att  socialism  kopplas  samman  med  värden  som  går  emot  den

värdegrund skolan som institution har, nämligen att undervisningen ska främja demokratiska värden,

alla personers lika värde vilket konservatism i  viss mån blev en röst  mot i  läromedlet,  samt att

skolans ska vara en plats utan våld.106

När konservatism presenteras kan vi se att ideologin i sig präglas av att vara kritiska mot demokrati i

sig. Det ligger även en betoning vid att konservatism hänger samman med kristendomen och de

värden  som  kristendomen  står  för.  Här  menar  jag  att  en  problematik  i  läromedlet  uppstår.

Konservatism  begränsas  nämligen,  i  en  konotativ  mening,  till  kristna  länder,  vilket  ger  en

vilseledande bild av ideologin i sig så då många områden i världen delar vikten av de konservativa

värdena. Ideologin i sig kopplas även samman med värden som tradition, kultur, en kungafamilj och

102 Skolverket, Skolans värdegrund och uppdrag, 2011, s, 2.
103 Skolverket, Skolor som politiska arenor, 2010.
104 Larsson, 2015.
105 Sandin, 2015.
106 Skolverket, Skolans värdegrund och uppdrag, 2011, s, 2.
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en stark stat, men det nämns återkommande i läromedlet att kristen tradition och kristendomen är

viktig  för  konservatismen.  Till  Kompass  50  hör  även  en  bild  på  en  präst  i  en  kyrka  till

konservatismen, utan bildtext. Detta i sig pekar mot att konservatismen är en ideologi som inte är

relevant utanför världens kristna länder.

Gällande uppsatsens andra frågeställning: Förhåller sig läromedlet opartiskt till ideologier?, är min

uppfattning  att  läromedlet  inte  är  opartiskt  till  den  institution  som  det  ska  förhålla  sig  till.

Läromedlet lägger en betoning vid konservatism och socialism vid de värderingar som går emot den

värdegrund som skolan ska stå för. I en värdegrundskontext missgynnas konservatism och socialism

på  grund  av  de  värden  i  ideologierna  som  betonas.  Däremot  främjas  liberalism  från  en

värdegrundskontext, men även utöver värdegrundskontexten. I analysen kan vi se att de budskap

som  framgår  i  presentationen  av  liberalism  är  mer  positiva  än  de  budskap  som  framgår  i

presentationen av socialism och konservatism, således menar jag att studiens läromedel sammanlagt

har  presenterat  ideologierna  med  en  positivare  prägel  på  liberalism  än  på  socialism  och

konservatism. 

Därav,  för  att  besvara  uppsatsens  andra  och  tredje  frågeställning,  förhåller  sig  läromedlet  inte

opartiskt  till  ideologier,  det  finns  även  värderingar  i  läromedlet  som gynnar  liberalism mer  än

socialism och konservatism.  

När det kommer till studiens genomförande får läsaren ha i åtanke att den empiri som plockas fram

och presenteras i  kapitel  2.1 (Redovisning av empiri)  är  empiri  som uppfattas vara relevant  för

studiens undersökningssyfte. Med det sagt kan vi utgå ifrån att en annan person möjligtvis hade

identifierat annat innehåll i läromedlet, och möjligtvis inte redovisat den empiri som den här studien

använt sig av. Därav skulle uppsatsens empiri förändras. Om uppsatsens empiri hade förändrats hade

även studiens analys och slutdiskussion anpassat sig efter den redovisade empirin i resultatdelen.

Med det i åtanke finns det sannolika skäl att studiens resultat hade blivit annorlunda om studien

gjorts av en annan person. 

Någonting att ha i åtanke vid en semiotisk analys av empirin är att författarens egna tankar och

värderingar kan synliggöras, även om dessa försöks gömmas undan så väl som möjligt. För mig själv
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som  författare  uppfattar  jag  dock  inte  texten  som  att  mina  egna  ideologiska  ståndpunkter  har

påverkat texten, dock är det en subjektiv åsikt som en läsare inte nödvändigtvis behöver hålla med

om. Gällande urvalet finns det en sannolikhet att studiens resultat hade förändrats med ett annat

urval. Detta eftersom att studiens urval var relativt litet samt att läromedlen i sig skiljer sig ganska

mycket från läromedel till läromedel. Det är värt att ha i åtanke att urvalet har en stor inverkan på

resultaten, därmed skulle det vara intressant att göra en liknande studie på nytt läromedel, gammalt

läromedel samt läromedel från mindre aktörer för att undersöka värderingarna. 

När det  kommer till  studiens metod,  det  vill  säga en idé-och ideologianalys,  samt en semiotisk

analys, kan vi utgå ifrån att studien har analyserat textligt innehåll för att plocka ut delar som är

relevant för att kunna göra en analys för att identifiera värderingar. Om studiens metod istället hade

varit  en  diskursanalys  där  syftet  är  att  undersöka  relationen  mellan  läromedlets  förhållning  till

skolans opartiska uppdrag, och studien hade undersökt texten utifrån ett  maktkritiskt perspektiv,

hade troligen en större del av läromedlet setts som relevant för studiens kategorisering och empiri.

Inom semiotiken har istället specifika formuleringar, specifika ord och specifika tecken plockats ut

för analys. Med det sagt är min utgångspunkt att en diskursanalys hade varit mer omfattande och

bringat mer empiri utifrån urvalen, därmed finns det en sannolikhet att resultaten hade skiljt sig från

den nuvarande strukturens resultat. 

3.1 Varför är dessa resultat viktiga? 

Utifrån studiens urval, syfte och resultat kan vi identifiera fyra ganska tydliga slutsatser. Den första

slutsatsen  är  att  urvalet  har  förespråkat  liberala  värden,  samt  gett  liberalism  som  ideologi  en

positivare  prägel  än  de  övriga  ideologierna  och därav  inte  varit  ideologiskt  opartiskt.  Här  visar

studien ett motsatt resultat än det resultat Matllar redovisade i sin avhandling. Mattlar visade att

läroböcker  i  svenska  som  andraspråk  förespråkade  socialdemokratiska  värden,  samt  att

socialdemokratiska värden kopplades ihop med att vara svensk. Studien visar att liberalismen och

liberala värden har fått  en positivare prägel i läromedlen än socialismen, konservatismen samt dess

värden. En annan slutsats är att socialismen presenteras i Karl Marx anda, det vill säga att socialism

och kommunismen presenteras som samma sak,  samt att  prägeln inom socialism ligger vid den

revolutionära inriktningen och socialismens rättighetskränkande historia.  En tredje  slutsats  är  att

konservatismen presenteras som en ideologi som ofta knyts an med kristendomen. Därav betonas
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ideologins geografiska etablering. Eftersom att konservatism existerar runt om i hela världen i olika

skepnader kan vi utgå ifrån att den kristna prägel som läromedlet framfört är missvisande.

När socialism presenteras  har  jag  reagerat  på två  saker.  I  skolans  demokratiska och frispråkiga

kontext  presenteras  en  socialism  med  fokus  på  revolution,  rättighetskränkande  och  våld.  Med

skolans värdegrund i åtanke blir därav ideologins presentation någonting negativt då det förespråkar

värden som står i bjärt kontrast till de värden som preciseras i skolans värdegrund, vilket är studiens

fjärde  slutsats.  En  framtidsfråga  är  hur  läromedlets  ideologihantering  kommer  att  påverka  det

svenska politiska klimatet. Potentiellt kommer en problematik uppstå när samhällsmedborgare går in

i den politiska debatten med förutfattade meningar om vad ideologierna förespråkar. Med studiens

resultat i åtanke kan vi se att läromedlets hållning till ideologier missgynnar de partier som har sin

grund i socialism och konservatism, samtidigt som läromedlet förespråkar liberala värden som vissa

partier identifierar sin politik med. Läromedlet förespråkar vissa ideologiska ståndpunkter framför

andra, således är läromedlet partisk och kan mycket väl påverka det svenska, politiska klimatet.

Med tanke på att läromedlets hantering av ideologier, och värdegrundens opartiska hållning, kan vi

fundera kring om det verkligen är rimligt att låta privata aktörer få sprida ideologiska budskap i

skolan. Den statliga läromedelsgranskningen upphörde 1992. Sen dess har inte det material  som

används i skolan granskats förutom av lärarna som själva använder det. Dock kan vi utgå ifrån att

det finns en problematik när läromedlet inte följer den opartiska hållning som skolans värdegrund

kräver. I den här studien gör inte läromedlet det. Med tanke på studiens resultat kan vi öppna för

frågan om det inte vore rimligt att återinföra en statlig granskning av läromedel för att skolan ska

leva upp till sitt opartiska uppdrag.
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