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Abstract 
This study aims to present how the democratic values in the curriculum are exposed in the 

education and content about the democratic concept in textbooks. The study is based on and uses a 

discourse analysis as a method. The results of the study is based on textbooks for social science in 

the upper secondary high school. The theoretical point of view for this study is based on discourse 

theory but also theories about democracy as a concept. Chantal Mouffe, William Connolly and Mats 

Lundström have contributed to the theoretical background for the analysis in the study. The result 

showed that textbooks have a tendency to use democratic right and freedoms to legitimize and 

explain how the idea of democracy is constructed. Through this the textbooks tend to communicate 

the democratic values in terms of which democratic freedom and rights a society will have. It has 

also been demonstrated that democratic values are undefined and thus interpreted by what they can 

include. 

Keyword: Discourse analysis, text books, social science, democracy, democratic values, democratic 

right and freedoms, Mouffe, Laclau, Connolly, Lundström 



Sammanfattning 
Studiens mål är att undersöka hur läroplanens hänvisningar om att demokratiska värden ska 

genomsyra undervisningen påverkar läroböckernas innehåll kring demokratibegreppet. Studien 

bygger på en diskursanalytisk metod och resultatet bygger på läroböcker för samhällskunskap på 

gymnasiet som material. Den teoretiska utgångspunkten i studien grundar sig i diskursteori men 

även teori kring begrepp demokrati. Chantal Mouffe, William Connolly och Mats Lundström har 

alla en del i den teoretiska bakgrund mot analysen är gjord. Resultatet påvisar att de analyserade 

läroböcker tenderar att använda sig av demokratiska fri- och rättigheter för att förklara hur en 

demokrati konstrueras. Genom detta kommunicerar läroböckerna de demokratiska värdena i termer 

av vilka fri- och rättigheter det demokratiska samhället ska ha. Det har även påvisats att de 

demokratiska värdena är odefinierade och därmed görs tolkningar av vad de kan innefatta. 

Nyckelord: Diskursanalys, läroböcker, samhällskunskap, demokrati, demokratiska värden, 

demokratiska fri- och rättigheter, Mouffe, Laclau Connolly & Lundström.  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1. Inledning 
1.1 Forskningsproblem 
Skolverket skriver att ”huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.”  Samt att skolan ska, enligt 1

skollagen, ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”  Skolan har som roll att överföra 2

demokratiska värden men skriver i sina tilläggskommentarer till ämnet samhällskunskap att: 
  

”Med demokratiska värden och principer avses alla de värden och principer som gradvis har fogats och 
kan komma att fogas till demokratibegreppet. Vilka dessa värden och principer är preciseras inte i 

kursplanen. Det beror på att en lista över demokratiska värden och principer skulle kunna bli väldigt lång, 
och risken finns att  något skulle fattas. Listan är inte heller statisk eller en gång för alla given.”   3

  

Den brist på som finns i läroplanen medför att de demokratiska värdenas betydelse blir omstritt. 

Spänningsförhållandet som finns mellan de omstridda betydelserna och att konstaterandet att 

demokratiska värdena inte är förutbestämda och för alltid givna. Skolan ska förmedla kunskaper 

och eleverna ska utveckla kunskaper som är förankrade i de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Trots bristen på definition bygger läroplanen på 

premissen att den ska efterlevas av alla inom skolans organisation trots att formuleringen är 

odefinierad. Läroböcker är en stor del av undervisningen, vilket tidigare forskning slagit fast och 

således bör de demokratiska värdena återspeglas i dessa läroböcker. 

  

Därför blir läroböckernas bild av demokrati intressant att studera. Det finns olika uppfattningar 

kring vad demokratibegreppet är och innefattar. Till exempelvis finns Mats Lundströms 

demokratidefinition samt Chantal Mouffes demokratiteori.  Trots att både definierar demokrati 4

skiljer de sig från varandra med utgångspunkten i hur och vad som ingår i ett demokratibegreppet. 

Lundström har en, vad som kan kallas snäv definition av vad demokratibegreppet innefattar medan 

Mouffe snarare har som utgångspunkt att det är ett dynamiskt begrepp och i ständig förändring. Det 

kontrasterande föreställningarna ger även olika förklaringar till diskrepansen kring begreppet. Anna 

Johansson Harrie och Agneta Bronäs konstaterar dessutom att läroböcker betraktas som en av de 

stora komponenterna för undervisningen i skolämnen.  Utgångspunkten att läroböcker och 5

 Skolverket (a), 2011, s. 41

 Skollag (2010:800)2

 Skolverket (b), 2011, s. 83

 Se Lundström, 1996 & 1998 samt Mouffe, 2008 & 20134

 Johnsson Harrie, 2009, s. 9-10 & Bronäs, 2000, s. 2395
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undervisningen är starkt sammankopplade gör det intressant att vända fokus och analysera 

läroböckerna hur de behandlar de demokratiska värdena och demokratibegreppet. 

  

Målet med studien är att undersöka hur de tvetydiga och odefinierade begreppet demokratiska 

värden uttrycks i läroböcker för samhällskunskap. Bidraget som studien ämnar att ge är en 

förklaring till vilka definitioner av de omstridda begreppet demokrati som konstrueras i 

läroböckerna utifrån läroplanens definition av demokratiska värden, som kommer till uttryck. 

Dessutom är det ett relativt outforskat område i läroböckerna vilket denna studie skulle kunna ge 

klarhet i. Jämförelsen med Mouffe och Lundström som förklaring kring demokratiska värden, dess 

innebörd och diskrepansen däri får även den ses som unik. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur läroböckerna beskriver de demokratiska värdena som 

utbildningen ska vila på, enligt läroplanen. Eftersom de demokratiska värdena anses vara 

odefinierade men samtidigt kan fogas samman med demokratibegreppet samt att de ska efterlevas i 

undervisningen så sker studien på läroböcker. Mot denna bakgrund och utifrån forskningsproblemet 

blir studiens övergripande frågeställningen hur läroplanens definition av demokratiska värdena 

påverkar läroböckernas konstruerande av demokratibegreppet. 

1.3 Forskningsfrågor 

 1. Vilka definitioner kring demokratiska värden speglas i läroböckerna? 

 2. Hur påvekar de demokratiska värdena utformningen av läroböckernas återspegling av   

 det omstridda demokratibegreppet?  

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition är enligt följande ordning där inledande kapitlet, det vill säga kapitel ett, 

belyser forskningsproblemet, syfte och frågeställningen. Kapitel två redogör forskningsläget och 

tidigare forskning vilket ligger till grund för analysen och förståelsen av begrepp. Detta kapitel är 

indelat i tre underrubriken för att kategorisera den tidigare forskningen ytterligare. Kapitel tre 

innehåller teoretiska utgångspunkter som ligger till grund, med hjälp av kapitel två, för analysen. I 

detta kapitel definieras olika begrepp relaterat till diskursteori. Kapitel fyra redogör för vilken 

metod som använts i studien samt en diskussion kring varför just diskursanalytisk metod använts. I 

!2



detta kapitel redogörs vissa centrala begrepp för diskursanalysen och diskursteori. Dessutom 

innehåller kapitlet rubriken som rör urval och material. I kapitel fem redovisas studiens resultat. 

Resultatet är redovisat på sådant sätt att varje lärobok som resultatet grundar sig i har varsin rubrik. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande del där läroböckernas likheter och olikheter redogörs. 

Sjätte kapitlet är analyskapitlet där analysen presenteras. Den har inte liknande rubriker som 

resultatet av den anledning att det inte möjliggör för jämförelse av de olika läroböckerna. Likt 

kapitel fem så avslutas kapitlet med en sammanfattande analys för att förtydliga analysens resultat. 

Sista kapitlet, sju, är diskussionen där slutsatserna kring analysen utifrån teori och tidigare 

forskning. I detta kapitlet diskuteras även metodologiska avvägningar i relation till resultatet och 

analysen. Dessutom ges förslag på framtida forskningsinriktningar.  

!3



2. Forskningsläge 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning presenteras och sammanfattas samt relateras till 

studiens problemformulering. Forskningsläget kommer användas i analysen för att förklara och 

analyser studiens resultat med hjälp av kapitel 3. Teori. 

2.1 Läroböcker och läroplan i relation till samhället 
Läroböckers uppgift är att förmedla vad som kan anses som traditionella kunskaper samt överföra 

normer och värderingar som återfinns i samhället. Därför får även de värderingarna i samhället som 

ses som dominerande komma till uttryck.  Den socialiserande kraften, som i sig kan ses som en 6

konservativ kraft, i samhällskunskapsämnet står undervisningstraditionen och läroböckerna för.  7

Ekman, med sin statsvetenskapliga kärna och bakgrund, definierar en problematik mellan skolans 

demokratiarbete och uppdraget att förbereda eleven för ett aktivt samhällsliv. Kunskaperna ska 

dessutom leda till att eleverna blir aktiva samhällsmedborgare. Det kunskapsförmedlande uppdraget 

som skolan har är inte enbart en kunskapsförmedling av den anledningen att de kan använda 

kunskapen senare i livet utan skolan ska förse eleven med en tro på sig själv och eleven ska visas 

repsekt utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.  Bronäs har, utifrån sin utbildningsvetenskapliga 8

bakgrund, i sin analys av läroböcker i samhällskunskap slagits av vad hon anser var en liberal bild 

av vad demokrati är men att ändå det återfinns flertalet olika demokratibilder. Dock menar hon att 

bilden skiljer sig mellan den officiella bilden av demokrati och läroböckernas bild av demokrati. 

Den officiella kännetecknas av jämlika och aktivt deltagande medborgare medan läroböckernas bild 

av demokrati framställs som passiva medborgare som ses som jämlika inom den egna gruppen. 

Dessutom menar hon, att detta strider mot de mål som återfinns i läroplanen och vad som återges i 

läroböckerna.   9

  

Kurt Wicke som har en utbildningsvetenskaplig bakgrund, belyser i sin avhandling Läroböcker, 

demokrati och medborgarskap att skolans demokratiuppdrag inte endast baseras på det 

handlingsutrymme som undervisningen ger utan det gäller även innehållet i undervisning. Detta 

gäller dessutom för ämnet samhällskunskap i allra högsta grad då demokrati och medborgarskap är 

centrala delar av ämnet.  Wickes resonemang, i relation till Johnsson Harrie och Bronäs 10

 Bronäs, 2000, s. 136

 Långström & Virta, 2011, s. 187

 Ekman, 2007, s. 10, 8

 Bronäs, 2000, s. 2169

 Wicke, 2019, s. 1310
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resonemang kring läroböcker som en stor del av den undervisning som sker i skolan, är av vikt då 

Wickes resonemang i så fall även går att applicera på läroböcker då det är fastslaget läroböckerna är 

en stor del av undervisningen. 

Vidare menar Wicke i sin forskning att de läroböckerna som finns kan ses som en reaktion på den 

avtagande grad av deltagande och intresse hos ungdomar, för politiska partier och formella politiska 

beslut. Istället har ungdomars intresse vänts mot informella och nätverksorienterade aktiviteter. 

Wicke argumenterar för att läroböckerna försöker att kompensera denna legitimesförlusten hos den 

institutionella demokratin genom att ungdomarnas förhållningssätt hotar den representativa 

demokratin och att ungdomarna inte vet bättre än att det representativa statsskicket är det ultimata 

statsskicket. Läroböckerna framhäver vikten av att aktivera sig för och i det representativa 

statsskick som återfinns i Sverige. I sina slutsatser framhäver han dessutom att de läroböcker som 

han gjort sin studie på är bristfälliga att ge olika synvinklar på olika demokratibilder. Samtidigt blir 

läroböckernas funktion att kategorisera de som läser dem i grupper som behöver fostras, de som 

skall fostras för att försvara det svenska representativa statsskicket och personer som ska fostras till 

insikt i moraliska och rationella nödvändigheter för att kunna försvara statsskicket. Samtidigt finns 

det förutsättningar i de undersökta läroböcker som gör att den som läser hindras från att hamna i en 

position där kunskaper som analysera, diskutera, granska och ta ställning till läroböckernas narrativ 

gås miste om. Fortsatt påvisar Wicke, i sina slutsatser, att det uppfattningar om demokrati är 

relaterade till ideologiska antaganden. Samtidigt påpekar läromedlen hur elevers engagemang för 

demokrati, det svenska och det representativa statsskicket, samhället och samhällsinvånare är 

viktigt. Argumentationen som de läroböcker tar upp är av den karaktär att det nästan framstår som 

både övertalande och envist att läsaren ska engagera sig för systemet som varken kan eller ska 

förändras och nått den yttersta utvecklingen.   11

  

Lars Sandin, med sitt fokus på pedagogisk forskning, belyser att läroplaner är skrivna i ett politiskt 

laddat verkningsområde. Det är inte bara så att läroplanerna har blivit tolkade en gång när de skrevs 

utan de ska även omtolkas av lärare och andra som deltar i utbildningen under tidens gång. 

Dessutom anger läroplanerna för vilka ramar utbildningen vilar på och vad som ska finnas med 

innehållsmässigt.  Sandin refererar till Skolverkets egna kommenterar om läroplanen som 12

definierar det som: 

 Wicke, 2019, s. 255, 242, 250, 248, 240-24111

 Sandin, 2015, s. 68-6912
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”Med demokratiska värden och principer avses alla de värden och principer som gradvis har fogats och 

kan komma att fogas till demokratibegreppet. Vilka dessa värden och principer är preciseras inte i 
kursplanen. Det beror på att en lista över demokratiska värden och principer skulle kunna bli väldigt lång, 
och risken finns att något skulle fattas. Listan är inte heller statisk eller en gång för alla given.”  13

De demokratiska värdena ska alltså reproduceras trots att de inte är definierat samt att de är i 

ständig förändring. Vidare menar Sandin att värdena kan kännetecknas som historiskt formade och 

omformade till mänskliga praktiker.  14

  

I en rapport från Skolverket kring skolors arbete med demokratiska värden så visade rapporten att 

om inte skolor tar ställning för demokratin ideal riskerar det att bli en ytlig lojalitet som riskerar att 

skapa en normerande konsensustanke på bekostnad av pluralistiska meningsskiljaktigheter, som 

annars bör värderas högt.  Rapporten påvisar att skolan reproducerar vissa normer och värden till 15

eleverna. På så sätt reproducerar skolan de demokratiska värdena om en normerande 

konsensustanke men det beskrivs vagt hur det reproduceras och varför.  

2.2 Demokratibegreppet och utbildning 
Johan Sandahl, forskare inom utbildning, ger i sin litteraturstudie och artikel en historisk bakgrund 

till hur medborgarfostran har tett sig i den svenska skolan. Till en början var det historia och 

kristendomskunskapen som stod för den rollen. Samhällskunskap definieras dessutom som ett 

tvärvetenskapligt ämne och ses som en sammansättning av flertalet olika perspektiv.  16

  

I artiklarna Varför bör demokratin fördjupas och Så gott som demokrati argumenterar statsvetaren 

Mats Lundström för att demokratibegreppet inte får innehålla något annat än den definition som 

innebär folkstyre av en stat.  Lundström menar således att när det finns andra innehållsmässiga 17

definitioner i demokratibegreppet så tappar begreppet substans och därmed legitimitet. Vidare 

menar han att det förs in ideologiska aspekter i demokratibegreppet från olika aktörer. Bland annat 

så hävdar Lundström att politiska inriktningar legitimerar sina samhällsvisioner och sin 

demokratisyn genom att hävda att det både två är ett gemensam ting. Lundström hävdar att 

innebörden av demokratibegreppet kan särskiljas på två frågor, den som handlar om hur 

 Skolverket (b), 2011, s, 8 & Sandin, 2015, s. 14113

 Sandin, 2015, s. 14114

 Skolinspektionen, 2012:9, s. 2215

 Sandahl, 2014, s. 56, 59, 16

 Lundström, 1998, s. 429; Lundström, 1996, s. 18-2117
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styrelseskicket kan legitimeras och den som definierar hur styrelseskicket ska utformas. Vidare 

menar han även att alla försök att politisera demokratidefinitioner bidrar till förminska demokratins 

legitimitet. Bland annat påpekar Lundström hur Herbert Tingstens demokratisyn kan åskådliggöras. 

Han skriver att demokrati är en bestämd organisation av en statssyrelse och en bestämt form av en 

valprocess. Sammanfattningsvis kan det alltså beskrivs som att resultatet av demokratiska processer 

inte ska omfattas i demokratibegreppet. Sakpolitiska visioner bör inte innefattas i 

demokratibegreppet. Han formulerar det som att man är demokrat, därefter är man antingen liberal, 

konservativ eller socialist och därför bör en demokratisk överideologi fortsatt hållas vid.   18

Peter Strandbrink & Linda Åkerström, både statsvetare, tar en annan utgångspunkt och beskriver 

istället medborgaridealet och tar därmed avstånd från den Tingstenska traditionen då de menar att 

den traditionen inom forskningen medför en viss rigid framförhållning som är oberoende av de 

sociala och historiska kontexter.  De skriver ”Vi menar att demokrati inte bör betraktas som en 19

struktur eller idé bortom politiken, utan som ett specifikt politisk-etiskt svar på grundläggande 

frågor om samhällets organisation och sociala relationsmönster, i direkt konkurrens med andra 

synsätt.”  20

  

Som en motvikt till den strikt och rigida bild av demokratibegreppet som Lundström argumenterar 

för framhäver Gert Biesta, forskare inom pedagogik och utbildning, utbildningen är en del av 

demokratin och därmed kanske även demokratibegreppet. Beista menar att utbildning ses som en 

nödvändighet för att motverka politisk apati i gamla och etablerade demokratier. Varför sambandet 

mellan demokrati och utbildning har blossat upp så menar han att det är på grund utav den ökad 

privatiseringen av utbildning som sker. Som svar på det menar han att den förlorade demokratiska 

kontrollen över skolan är anledningen. Han ställer sig frågan om utbildning för demokrati eller 

utbildning genom demokrati. På frågan om utbildning för demokrati hävdar Biesta att utbildningen 

har som uppgift att utbilda och förbereda barn och ungdomar för ett framtida deltagande i det 

demokratiska samhället och livet. Utbildningen ska därför ägna sig åt att undervisa om demokrati 

och demokratiska processer. Dessutom ska utbildningen ge de som tar del av utbildningen 

kunskaper för att tillägna sig demokratiskt kunskapsinnehåll och demokratiska färdigheter som att 

deliberera, fatta kollektiva beslut, kunna hantera demokratiska olikheter samt tillänga sig positiva 

 Lundström, 1996, s. 18-21; Lundström, 1998, s. 429, 43318

 Strandbrink & Åkerström, 2010, s. 15-1619

 Stranbrink & Åkerström, 2010, s.15f20
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attityder för demokrati. Argumentationen kring utbildning och demokrati bygger även på 

frågeställningar kring huruvida utbildningen ska ta ställning för demokratin aktivt eller om den 

undervisa om demokrati som ett kunskapsinnehåll och därmed fokusera på att tillhandahålla 

demokratiska färdigheter. Viss argumentation finns för att utbildning bör ha ett primärt syfte och det 

bör vara att utbilda framtida medborgare såpass väl att de kan hantera livet i det demokratiska 

samhället.  21

  

När det gäller utbildning för demokrati så framför Biesta det som att utbildning för demokrati i sig 

inte är tillräckligt. Det behövs kompletteras med utbildningen genom demokrati. Det spelar ingen 

roll om skolan i sig har goda förutsättningar när det gäller undervisning i demokrati om skolan som 

organisation/institution är odemokratisk kommer det ändå ha negativa resultat för de som nyttjar 

utbildningen och deras attityder mot demokrati. Biesta drar slutsatsen att utbildning genom 

demokrati kan ses som ett alldeles specifikt sätt att utbilda för demokrati och bygger det på 

antagandet att det bästa sättet att förberedas för demokrati är att utbildas genom demokrati. Däremot 

så behövs frågan om vilken demokratisk kvalitet som framkommer i en sådan specifik miljö. Till 

exempel så kan det framgå att en deltagardemokratiska form är den som bör premieras då 

erfarenheter från deltagandet är nödvändigt för utvecklandet av den demokratiska personligheten.   22

  

2.3 Läroplanens definition av demokratiska värden och skolan som politiska 
arena 

I läroplanen kan man läsa att skolan ska; ”Förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”  23

Vad som inte definieras fullt så klart är vilka demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Istället skrivs det ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla”  vilket skulle kunna tyda på att Skolverket 24

definierar dessa två som synonyma eller rent av närliggande innehållsmässigt. Skolverket skriver 

även i läroplanen att:  

 Biesta, 2003, s. 60-6221

 Biesta, 2003, s. 6322

 Skollag (2010:800)23

 Skolverket (a), 2011, s. 524

!8



Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  25

Utifrån citatet så kan man uttolka att de demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna 

det blir därför inte orimligt att anta att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet ses som några av de värden som kan tolkas 

som demokratiska värden. Problemet ligger i att Skolverket själv, likt tidigare påvisat, inte själva 

väljer att definiera demokratiska värden i absoluta termer utan att det är ospecificerat på grund utav 

att det annars finns en risk att värden missas och att listan skulle bli för lång. Alltså blir det fruktbart 

att i vissa fall utgå ifrån att de demokratiska värdena kan vara dessa sex värden. 

Anders Broman som är statsvetare, gör gällande i sin avhandling att de demokratiska värden som 

återfinns i läroplanen är allmänna i sin karaktär och har en hög abstraktionsnivå. Han vidhåller dock 

att det är full möjligt att kunna tillskriva dessa värden en demokratisk innebörd men att de är såpass 

allmänna i sin karaktär att de likväl hade kunnat tillskrivas en humanistisk livsåskådning. Istället 

fokuserar läroplanen på demokratimodeller och pluralistiska ideal samt deltagardemokratiska mål. 

Tillslut dras de texter han undersökt sig till den deliberativa modellen och idealet. Utifrån detta drar 

han slutsatser som att det är en otydlig och splittrad bild av det demokratiteoretiska idealet som 

skildras i de undersökta styrmedlen. Värderingarna som framkommer är dessutom av sådan abstrakt 

nivå att de flesta kan förhålla sig till dessa på ett oproblematiskt sätt. Konsekvensen av detta, enligt 

Broman, kan komma att bli en otydlighet hos lärarkåren då lärare själva ska tolka och sedan 

reproducera vad de själva anser vara de viktigaste och mest grundläggande principer.   26

  

I Skolor som politiska arenor framför statsvetaren Erik Amnå et al. en argumentation kring att 

skolor är politiska arenor och att eleven redan är en del av politiska livet på grund utav den politiskt 

styrda och offentliga institutionen, skolan. Därmed ska elever förstås som meningsskapande individ 

och medborgare. Det legitimeras av FN:s barnkonvention då de tillkännages grundläggande 

demokratiska fri- och rättigheter. Vidare menar han att utbildning innefattar alltid någon form av 

kommunikation. Kommunikationen kan ske på olika sätt och ha olikt innehåll. Det är i skolan som 

eleven kan ta del av världen och skapa sig sin egna identitet tack vare att skolan är ett offentligt rum 

 Skolverket (a), 2011, s. 1125

 Broman, 2009, s. 44-4526
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som anses angeläget av samhället.  I denna här studien undersöks läroböcker vilket kan ses som ett 27

kommunikativ del av utbildningen. Som tidigare nämnt är läroböcker en stor del av 

undervisningen  och genom läroböcker kommuniceras därmed specifikt innehåll. I och med det 28

offentliga rummet som åtråvärd och angeläget för samhället och därmed även eleven i dess kontext 

och skolan som politisk institution.  

Quennerstedt, med bakgrund i utbildningsveteskapen, har framfört att styrdokumenten har fått ökad 

uppmärksamhet på grund utav rättighetsperspektivet i de senaste revideringar av läroplaner. I 

hennes artikel om mänskliga rättigheter och läroplanen framhäver hon relationen mellan barns 

mänskliga rättigheter och utbildning. I och med att utbildning är en mänsklig rättighet i sig men vad 

det de facto innefattar är en av frågor som Ann Quennerstedt försöker svara på. 

Barnrättsperspektivet i relationen mellan rättigheter och utbildning blir således att det inte kan 

beskrivas som antingen rätten till utbildning utan lika viktigt ses det som rätten i utbildning. Barn 

och ungdomars skolgång präglas av en återspegling av samhället, samhällets strukturer och 

maktpositioner. Hon framhäver att tidigare forskning har påvisat att utbildningen är inbäddad i vad 

hon menar är konkurrerade krav och agendor och därmed kan barnrättsperspektivet komma att 

sättas åt sidan. Hennes fokus ligger på ena halvan av vad hon benämner som utbildningsväsendets 

värdebas, det vill säga mänskliga rättigheter, den andra halvan benämner hon som demokrati. Dessa 

två halvor bildar tillsammans det värdemässiga fundament för det svenska utbildningsväsendet. 

Läroplanerna uttrycker dessutom att elever ska ges förutsättningar för att tillgodose sig kunskaper 

och fostras i de värdeprinciper som rättigheterna ger samt ska agera i enlighet med de.  Även om 29

Quennerstedts fokus ligger på mänskliga rättigheter påvisar hon att demokrati är den andra delen av 

den värdemässiga grundbult eller fundament som skolan vilar på. Den nu redovisade tidigare 

forskning är alla relevanta på något sätt. 

Sandins slutsatser kring att det som är skrivet omtolkas beroende på vem som läser påvisar att 

innehållet i läroplanerna kan skilja sig trots deras officiella status. Eftersom de är skrivna i ett 

politiskt klimat har de dessutom formulerats och konstruerats med tolkande funktion. Således 

framstår det som viktigt då de demokratiska värden som är återgivna i läroplanen också tolkas. 

Dessutom tolkas dessa värden av läromedelsförfattare som i sig har formulerat och konstruerat detta 

 Amnå et al, 2010, s. 8-1027

 Se Johnsson Harrie, 2009, s. 9-10 & Bronäs, 2000, s. 23928

 Quennerstedt, 2015, s. 5-2429
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i en viss kontext. Bronäs och Ekman påvisar både två den socialiserande och den 

kunskapsförmedlande roll som läroböckerna har i undervisningen. Samtidigt belyser Bronäs en del 

av den problematiken som Lundström menar, att demokratibilden som ges ses som en liberal bild av 

demokrati. Om demokratin som speglas i läroböcker har en liberal synvinkel kan antingen de 

demokratiska värderingarna vara liberala i sig eller så kan författarna till läroböckerna tolka de som 

liberala. 

Lundström påvisar i sina artiklar problematiken som han ser det med att ideologiska aktörer väver 

in ideologiska överbyggningar i ett begrepp som demokrati. Således kan demokratiska värden 

innebörd likväl vara influerade av ideologiska aktörer. Quennerstedt framhäver hur mänskliga 

rättigheter agerar värdefundament, samtidigt som hon nämner demokratiska värden som den andra 

delen av värdefundamenten. Därmed har Quennerstedt funktionen i att belysa begreppen som är en 

av beståndsdelarna av de värdefundamenten som återges läroplanen. Biesta fokuserar på demokrati 

och utbildning genom distinktionen om utbildning i och för demokrati.  

Den lucka som har lokaliserats i forskningsfältet är forskningens brist på studier och 

undersökningar som riktar sig mot hur de demokratiska värden formuleras och ges i uttryck i 

läroböcker för samhällskunskapskurser på gymnasiet. Problembilden i den tidigare forskningen 

riktar sig främst mot demokrati som idé och helhet i relation till utbildning, likt Biesta, 

Quennerstedt, Bronäs och Wicke. Sandin har istället vänt sin blick mot hur läroplanen konstrueras i 

en politisk miljö. Således framstår den tidigare forskningen fokusera mera på läroplanen och 

läroböcker utifrån en rad olika aspekter. Denna studie ämnar istället till att bredda förståelsen för 

hur de demokratiska värdena kan förstås och tolkas utifrån olika teoretiska utgångspunkter.  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3. Teori 
I detta kapitlet kommer studiens teoretiska utgångspunkt att diskuteras. Diskursteori och Mouffes 

agonism ligger i fokus för kapitlet. Teorin kommer med kapitel 2. Forskningsläget att ligga till 

grund för den analys som görs i kapitel 6. Analys. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i diskursteori som även diskuteras som metod för 

behandla empiri, detta görs i metoddiskussionen senare i texten. Diskursteorins relevans för studien 

bygger på antagandet att om att föreställningar och handling går att sammanfoga. Diskursteorin 

betonar relationen mellan maktordningar och språkliga mönster. I och med diskursteorins ansats 

kring att rikta in sig på frågor om makt och identitet har den använts i studien.  Mouffe, Laclau och 30

Connolly är alla statsvetare vilket gör deras teorier intressanta för studien då studiens fokus riktar 

sig mot demokratiska värden och demokratidiskursen i e valda läroböckerna. 

Diskursanalysen kan både ses som en metod men även teori, vilket diskuteras mera i kapitel 4. Dels 

beror det på att diskursanalysen omfattar en syn på språket som innebär att det inte kan uppfattas 

som ett neutralt verktyg för kommunikation. Språket i sig kan därför inte representera en verklighet 

vid ett givet tillfälle. Eftersom språket ses som en social aktivitet så formas det dessutom i en social 

kontext.  Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips formulerar Laclaus begrepp om det sanna 31

jaget som en fiktion. Individen är delvis socialt strukturerad av diskursen men struktureringen kan 

inte ses som fullständig eller total. Helheten blir därför något man föreställer sig. med det sagt så 

kan slutsatsen dras att ingen diskurs kan etableras totalt, den befinner sig i ständig konflikt med 

olika diskurser som definierar verkligheten på ett annorlunda sätt och sätter andra riktlinjer för det 

sociala handlandet.  32

Mouffes teori om den agonism och den demokratiteoretiska bakgrund som det medför är även det 

en teoretisk utgångspunkt. Mouffe menar att en demokrati förs framåt av meningsmotståndare, det 

betyder dock nödvändigtvis inte att man ses som fiende men det är inte så att man behöver resonera 

fram till något gemensamt samförstånd. I en liberal eller pluralistisk demokrati försöker man 

minska vikten av den antagonism som Mouffe menar alltid skapas i en mänsklig relation. 

 Bergström & Boréus, 2012, s. 35430

 Bergström & Boréus, 2012, s. 378-381, 31

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50, 5432
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Samförstånd behöver nödvändigt inte nås då det kräver att det skapas ett vi och ett dom. Mouffes 

teori skiljer sig mot till exempel Hannah Arendt att politisk mångfald ligger till grund för 

antagonistiska konflikter och att det tillslut resulterar i att offentligheten ses som ett rum där 

samförstånd kan uppnås, vilket Mouffe inte anser nödvändigt för utvecklingen av demokratin.   33

  

Mouffes syn på antagonism skiljer sig som sagt från Arendt, men den skiljer sig även från Bonnie 

Honig. Honig ser den agonistiska tävlan som det viktigaste där diskussionen kring idéer och 

principer kännetecknas av öppenhet och försöka att inte stänga debatten. Mouffe vidhåller, precis 

som Honig, vikten av tävlan i den agonistiska idéen men menar att det inte räcker att se denna 

tävling som en ständig kamp. Istället menar hon att den hegemoniska sammanfogningens betydelse 

och inte nöja sig i att motsätta sig det som är bestående utan det är absolut nödvändigt att göra nya 

sammanfogningar och institutioner.   34

  

Vidare hävdar Mouffe att ”oförmågan att tänka politiskt till stor del beror på liberalismens 

obestridda hegemoni” , detta är en viktig del i hennes utgångspunkt kring begreppen hegemoni, 35

antagonism och agonism. Liberalismens största problem, enligt henne, ligger i dess oförmåga att 

tillkännagiva en antagonistisk konflikt. Dess problem ligger i att liberalismen försöker förena och 

skapa en grupp som är konfliktfri. Insikten i att varje social ordning har en hegemonins natur och att 

varje samhälle har blivit en produkt av praktiker som försöker skapa en ordning. Varje hegemoni 

ämnar att byta ut den existerande och gamla hegemonin mot en ny sådan då hegemonin riskerar att 

utmanas av en mothegemoni.   36

Mouffe kritiserar liberalismens tanken om att en rationell överenskommelse kan nås i politiken då 

det tar ifrån möjligheten att ta ställning på den politiska arenan när det blir brist på politiska 

konflikter som kan konfontrera varandra och därmed får diskussionens deltagare inga reella val att 

ta beslut på. Att acceptera konfliktaspekten i det sociala livet är således inte likställt med att 

motsäga sig demokratin.  37

   

Vidare betonar Mouffe att kritiken mot liberala teorin ligger i dess oförmåga att erkänna den 

antagonistiska dimension som återfinns i politiken. Affekternas roll i hur identiteten konstrueras i 

 Mouffe, 2016, s. 47-5133

 Mouffe, 2016, s. 5234

 Mouffe, 2008, s. 1835

 Mouffe, 2008, s. 18-19, 24-2636

 Mouffe, 2008, s. 1137

!13



politiken erkänns heller inte på grund av rädslan att konsensus inte uppnås, viket anses som 

demokratins mål. Demokratin är istället direkt beroende av den agonistiska konfrontationen då 

demokratins existens baseras på denna konfrontation. Den välfungerande demokratin kräver 

legitima konfrontationer mellan olika politiska ståndpunkter. Genom denna konfrontation blir det 

möjligt för kollektiva identifikationsformer att sluta upp kring politisk passion. Ytterligare kritik 

mot den liberala teorin är deras oförmögenhet att se och acceptera att det måste finns en konflikt i 

ett demokratiskt samhälle. Det krävs att det förs debatt om vilka alternativ som finns möjliga för att 

komma till konsensus, för det är nödvändigt, men det måste samexistera med oliktänkande. Den 

konsensus som måste finnas är frihet och jämlikhet för alla, men trots det, så det finns det en 

oenighet kring vad det i sig betyder. Detta beror bland annat på att efter Sovjets fall så har den 

liberala demokratin intaget en hegemoniska ställning som aldrig blir ifrågasatt då det hävdar att det 

inte finns några andra alternativ.   38

  

I Mouffes slutsatser kan man finna argument kring det konfliktpräglade konsensus, att det ska 

finnas ett samförstånd kring etisk-politiska värden om frihet och allas lika värde men att det är de 

skilda uppfattningar i hur de ska definieras och tolkas.  Connolly argumenterar kring begrepps 39

innebörd och att innebörden kan förändras beroende på betraktaren. Connolly benämner dessa 

begrepp som ”essentially contested consepts”. Dessa koncept är ständigt utmanade och vad som 

innefattas i det beror på betraktaren. Det är fortfarande samma sak men dess innehåll kan variera. 

Connolly påvisar tesen med att förklara hur ett bord kan ha olika former, ha olika antal ben, olika 

färger eller höjd men gemensamt för alla kombinationer av detta tillsammans skapar ett ställe där 

går att äta eller arbete vid, det vill säga ett bord. Alltså försöker man beskriva dess karaktäristiska 

särdrag.  40

Connollys utgångspunkt kring essentielly contested concepts är att benämna ett begrepp som 

demokrati medför att det beskrivs men det medför även att begreppet tillskrivs vissa värden. 

Begrepp kan karaktäriseras på flera olika sett och det görs främst genom ett normativt 

förhållningssätt. Genom att förstå vilken roll ett begrepp betyder för oss kan vi förstå hur det 

konstrueras. Demokratibegreppet har dock, enligt Connolly, ett svagare samband till det normativa 

beskrivande men att begreppet än dock inte kan adekvat förstås utan det sambandet. Detta på grund 

 Mouffe, 2008, s. 35-3738

 Mouffe, 2008, s. 11839

 Connolly, 1993, s. 22-2340
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av att användandet av demokrati och politik förutsätter vissa normativa överväganden och genom 

att använda dessa kategoriseras handlande och överenskommelser utifrån normativa synsätt. Skulle 

ett begrepps innebörd inte reflektera dess normativa beskrivning är det inte längre nödvändigt att 

använda det specifika begreppet i den mening.  41

När ett odemokratiskt samhället kritiseras görs det utifrån ett antagande att det inte demokratiskt i 

den mån att samhället inte uppfyller vissa demokratiska mål och kritiken riktas mot det praktiskt 

utförandet som beskrivs utifrån vad som ses som accepterade politiska deltaganden. Kampen kring 

begreppet resulterar ofta i att motsatta uppfattningar betonar vissa kriterier på bekostad av den 

andre. Samtidigt kan det resultera i att begreppets innebörd förändras, vilket är fallet för både 

demokrati och politk som begrepp. Historiska och teoretiska svävningar kan förändra rådande 

uppfattning och samband mellan det normativa kriterierna för demokrati. Det medför att de 

konceptet och begreppet demokrati förändras. Connolly hävdar att demokrati och politik är sådana 

begrepp som om sambandet och innehållet skulle utmanas av flertalet individer, under en lång 

period genom flera aspekter ändrar antingen innebörden för begreppet eller så förbli det obrukbart. 

Connolly riktar skarp kritik mot den som försöker förhålla sig till demokrati som ett neutralt 

begrepp utifrån att om begreppet demokrati inte tillskrivs normativa värden så bygger det på 

antagandet att den neutrala observatören vill vidhålla dualiteten i demokratin. När grupper försöker 

orientera sig kring essentially contested concepts förutsätts kamp kring begreppet demokrati då det 

bör förblir omstritt.  42

Connolly menar att begreppet ”politics” kan innefatta flertalet aspekter. Han framför åtta aspekter 

som alla rör begreppet. De åtta aspekterna är de ”policies” som har backning juridiskt. Beslut som 

görs på en grund där det finns flertalet alternativ samt de motiv som finns bakom deltagares aktiva 

deltagande. Det är även till vilken grad beslutet påverkar en viss grupp i den mening att beslutet 

tillexempel påverkar en minoritetsgrupp. Femte aspekten är utfallet och resultatet av beslutet och 

om det var tanken bakom beslutet. Omfånget på beslutet och hur många det påverkar är även det en 

aspekt att ta hänsyn till. Tradition och kultur påverkar i vilken grad vi anser att ett politiskt beslut är. 

Sista aspekten är i vilken utsträckning som olika gruppers åsikter anser sig ha rätt om beslutet.  43

Alla deras förslag innefattas i begreppet politics. Det är vitt skilda användningsområden men de 

 Connolly, 1993, s. 22, 24-25, 78-2941

 Connolly, 1993, s. 29, 31-32, 4042

 Connolly, 1993, s. 12-1343
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baseras ändå på ett begrepp varts karaktäristiska särdrag är gemensamt. Connolly har alltså utifrån 

det som redovisats som utgångspunkt att ett begrepps innebörd utmanas ständigt och att begreppets 

innebörd även innefattar ett handlingsmönster. Demokratibegreppet hos Connolly anses vara mer än 

bara hur valsystem legitimeras eller hur folkstyret legitimeras, vilket bland annat går att se hos 

Lundströms sätt att definiera demokratibegreppet. Mouffe och Connolly delar till viss syn på den 

agoniska demokratisynen.  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4. Metod 
I det här avsnittet kommer val av metod att motiveras sedan följer en diskussion kring den valda 

metoden och varför andra metoder har blivit bortvalda. Tills sist redogörs vilket material som 

använts och varför, vilket urval som gjorts i samband med materialet och vilka avgränsningar som 

finns i studien. 

4.1 Val av metod 
Valet av metod för denna uppsats har varit en diskursanalys. Diskursanalysen grundar sig i Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes inriktning av diskursanalysen.  Valet baseras på att diskursanalysen 44

analyserar diskursiva relationer. Diskursanalysen figurerar även som ett textanalytiskt verktyg vilket 

blir användbart för valet av material. Diskursanalysen har förmågan att analysera olika innebörder. 

Innebörden kan vara perspektiv eller synsätt som saknar ontologiska eller epistemologiska 

utgångspunkter.  Diskursanalysen funktion för denna studie är att som verktyg kunna urskilja 45

demokratidiskursen och dess innebörd i läroböckerna. Som verktyg har diskursanalysen kunnat 

utröna demokratidiskursen i de valda läromedlen samt kunnat, med hjälp av teori och tidigare 

forskning kunnat ge förklaringar varför demokratidiskursen ser ut som den gör. Valet av 

diskursanalys som ansats bygger på en vilja att urskilja maktrelationer i läroböckerna. Målet är att 

synliggöra hur den liberala demokratin tas föregivet genom läroböckernas reproducerande av dess 

oomstridda betydelse. Det diskursiva perspektivet är därför viktig för  att kunna belysa detta. 

4.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer de metodologiska övervägningarna att diskuteras och argumenteras för. 

Syftet med metodavsnittet är att beskriva hur denna undersökning har gått till och vilka metodiska 

och vetenskapliga tillvägagångssätt som genererat bäst empiri för studien. Fortsatt kommer metoder 

för diskursanalysen behandlas.  

Diskursanalysen ses som ett metodisk verktyg för att analysera diskursiva relationer med ett 

språkligt fokus. Göran Bergström & Kristina Boréus skriver bland annat ”språket återger inte 

verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den.”  Alan Bryman definierar 46

diskursanalysen som en metod som går att tillämpa på andra kommunikationstyper än samtal, därför 

 Se Bergström & Boréus och Winter Jørgensen & Phillips44

 Bergström & Boréus, 2012, 35545

 Bergström & Boréus et al, 2012, s. 35446
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blir den även mer flexibel som metod än till exempel samtalsanalysen. Han menar att 

diskursanalysen ämnar att besvara tre frågor, vad diskursen uppnår, hur den är konstruerad för att 

det ska ske och vilka resurser som är tillgängliga för att utföra aktiviteten. Detta medför att 

forskningsfrågorna i den diskursanalytiska studien oftast är av en öppnare karaktär till en början för 

att senare spetsas mot vad syftet är.   47

  

Det diskursiva synsättet skiljer dessutom inte mellan idé och verklighet samtidigt som det binder 

samman språk och handling. I och med antagandet att alla ordningar förutsätter både ett språk och 

handlingar bygger på att en handling i sig förutsätter ett språk. Diskursanalysen fungerar därmed 

som ett verktyg att relatera makt till olika ordningar då det språkliga mönstret sätter och bestämmer 

ramar för hur vi tänker och handlar. Inom samhällsvetenskapen ses diskursanalysen om en 

vetenskaps- och samhällsteori. Den samhällsvetenskapliga diskursanalysens inriktning fokuserar på 

uppfattningar som gör gällande vad som utmärker sociala relationer och språk i en bredare mening. 

Problematiken med att den anses vara bred, härstammar delvis från att den är mångvetenskaplig i 

den mån att flera olika discipliner använder sig av metoden för att analysera. Detta har medfört att 

företrädare från olika discipliner har olika definitioner och har därmed olika synsätt kring hur 

metoden kan användas.   48

Även Winther Jørgensen & Phillips menar att det finns en oenighet kring vad diskurser är och hur 

de ska definieras. Deras definition av diskurs är bestämt sätt att tala om och förstå världen eller en 

del av den. I deras försök att angripa begreppet och analysverktyget så finns ett förhållningssätt till 

att den undersöka och synliggöra maktrelationer i samhället och genom det formulera normativa 

perspektiv som kan kritiseras relationer och möjliggöra för en social förändring. Det ska dock sägas 

att Winter Jørgensen & Philips angreppsätt har ett socialkonstruktivistiskt synsätt.  Bergström & 49

Boréus diskuterar även diskursanalysen som en vetenskaps- och samhällsteori där synen på språk 

gör att språket inte kan eller ska uppfattas som ett instrument som är neutralt för kommunikation. 

Detta synsätt innebär att språk ensamt inte kan representera en verklighet vid ett givet tillfälle då 

språket formas i en social kontext. Språket i sig ses dessutom som formande då det har en funktion i 

att sociala fenomen, så som identiteter och relationer formas och bygger på språk. Ett skäl för att 

använda diskursanalysen är dess inriktning på makt som intressepunkt.   50

 Bryman, 2018, s. 640-64247

 Bergström & Boréus, 2012, s. 353-35548

 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7-949

 Bergström & Boréus, 2012, s. 378, 40050
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I denna undersökning har makt relaterats till den läroplanen som den ramfaktorn som styr vad 

utbildningen ska förhålla sig till. Det har tidigare diskuterats kring diskursanalysen i allmänhet, dess 

styrkor och svagheter, problematiken med den flervetenskapliga inriktningen och varför språket 

anses som viktigt. Eftersom denna undersökning har ämnat att undersöka hur läroböcker behandlar 

och framställer de demokratiska värden som läroplanen för gymnasiet tydligt skriver att skolan ska 

vila på. 

Bergström & Boréus tolkar Michel Foucaults diskursbegrepp som en praktik där vissa typer av 

yttranden kommer till tals. Eftersom diskursen är en praktik där vissa typer av yttrande kommer till 

tals är det även vissa regelsystem som legitimerar och där med premierar specifika kunskaper och 

vem som har tolkningsföreträde. Det ska dock sägas att diskusen är dynamisk då regelsystem 

förändras med tiden och kontexten. Tillskillnad från Foucaults diskursbegrepp definierar Laclau & 

Mouffe begreppet mer utifrån den lingvistiska nivån och hur begreppet har en bredare förhållning 

till de exterdiskursiva faktorerna då de inte påverkar diskursen.   51

I Laclaus & Mouffes diskursanalys finns centrala teoretiska begrepp viket agerar som en analysram 

med analysverktyg som tecken, element, flytande signifikant, moment, ekvivalenskedja, antagonism 

och nodalpunkt. Tecken är de begrepp som har ett uttalat ord, det vill säga hur bokstäverna 

kombineras och ett tankeinnehåll som definieras av våra föreställningar om det specifika tecknet 

och processen då tecknet får mening är vad diskursanalysen förklarar. Element är istället den 

mångfacetterade bild diskursen ger av ett givet tecken. När elementet definieras finns det en tydlig 

mångfacetterad uppfattning kring begreppet och dess mångtydighet sätts ständigt under prov. De 

flytande signifikanter är element som är ännu mera öppna för tolkning i diskursen. Element som kan 

användas i flertalet olika kontexter och diskurser är även de exempel på flytande signifikanter. Den 

tomma signifikanten är istället ett sätt att ena och skapa identiteter i olika kontexter, som 

nödvändigtvis och sällan ens är kopplas till något som är uppnåeligt. Det kan röra ideologier där 

fokuset flyttas över från en motpol och därför hamnar den tomma signifikanten i en överlägsen 

position där identiteten stärks. Moment är den låsning som sker när flera och olika betydelser blir 

ytterligare cementerade och utmärker diskursen i sig. Detta medför att det skapas en distinktion 

mellan positionerna och uttrycken. Ekvivalenskedjan är ett verktyg för att förstå och analyser 

 Bergström & Boréus, 2012, s. 361, 36451
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diskursen. Den bygger på att man skapar ekvivalenskedjor där ett tecken får sin betydelse genom ett 

system av ting som distingerar sig gentemot tecknet. Alltså kan det beskrivas som när tecken knyts 

ihop till att utkristallisera vad tecknet är och vad det inte är. Nodalpunkten är när ett element som 

diskursen kretsar kring. Nodalpunkten utgör alltså själva mittpunkten för diskursen, detta nav har 

kopplingar till alla andra tecken som innefattas i diskursen och de olika element kretsar kring denna 

nodalpunkt.  Winther Jørgensen & Philips menar att nodalpunkten utkristalliserar sig som särskilda 52

eller privilegierad tecken i diskusen och tecken kan relateras till nodalpunkten.  Antagonismen 53

beskrivs som begreppet som definierar konflikten. När två identiteter hamnar i konflikt uppstår 

antagonism. Antagonismen kännetecknas alltså av när två diskurser konkurrera med varandra.  54

Dessa diskursanalytiska verktyg och begrepp är alla sådana som tillämpats i analysen. 

Nodalpunkterna har använts för att utröna navet i diskursen, medan ekvivalenskedjan ger 

betydelsen till tecknet. Tecknet kan till exempel vara västerländsk demokrati. Dess betydelse bygger 

på våra föreställningar och processen där detta tecken får betydelse är ekvivalenskedjan. I 

ekvivalenskedjan tillskrivs ting som distingerar sig gentemot tecknet och det kan till exempel vara 

diktatur, likt de fallen där demokrati och diktatur ställs som motpoler. Nodalpunkten i diskursen är 

noder likt demokratisk fri- och rättigheter som ses som ett privilegierat tecken och allt i 

läroböckernas demokratidiskurs relateras tillbaka till dessa. Element och flytande signifikant har 

visat sig vara begrepp som deltagande, fri- och rättigheter, rättsstat, värde och möjligheter. De 

senare två kan snarare ses som flytande signifikanter då des betydelse är öppna för tolkning 

beroende på kontext. Moment som analysverktyg har främst byggts på den låsning som skett när 

den liberala demokratin har diskuterats och framstått som det ändamål där inget behövs ifrågasättas 

längre och den antagonistiska kampen är borta. Genom att använda dessa verktyg har 

demokratidiskursen i läroböckerna utrönas och på så sett har undersökning av de demokratiska 

värdena kunna gjorts. 

Andra influenser som återfinns i Mouffe & Laclaus syn på diskursanalys är begreppet antagonism. 

Antagonismen är antagandet om de konflikter som återfinns inom diskursen. Konflikterna är sådana 

konflikter där elementen ständigt utmanas och det finns en konflikt kring dess betydelse. Vad som 

skiljer Mouffes & Laclaus diskursanalys jämfört med Foucault är hur Laclau & Mouffe fokuserar 

 Bergström & Boréus, 2012, s. 358, 364-36952

 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 3353

 Winther Jøorgensen & Phillips, 2000, s. 54-5554
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på politiska processer och hur innehållet förändras i en sådan. En diskurs kännetecknas även av två 

skilda tendenser. Dessa tendenser kan, utifrån antagandet att moment motsvarar låsningstendens och 

fixeringstendens vilket gör att elementen får stadga och därmed skapar mönster för diskursen. Vad 

Mouffe & Laclaus menar är istället att antagonism skapar en annan tendens då den river murarna 

som finns inom diskursen. När det sedan skapas ett tillstånd där inget av det rådande 

samhällsuppfattningarna ifrågasätts och utmanas använder Gramsci begreppet hegemoni. Makt, 

utifrån hegemoni-begreppet behöver nödvändigtvis vara relaterat till våld utan snarare strukturella 

system som till exempel skolsystemet formande av föreställningar och värderingar.   55

Diskursanalysen är dock inte utan kritik. Bergström & Boréus belyser kritiken utifrån att 

konsekvensen av diskursanalysen kan reducera frågor om identitet till en materiell nivå, som den i 

sig försöker kritisera men självt kan hamna i. Kritiken ligger i att försöka sluta förklara allt med en 

rationell utgångspunkt och istället använda sig av psykologiska faktorer. Identitet är ständigt 

förändring och det finns inget slutmål i dess skapande. En annan del av kritiken rör idealismen som 

skapas i en diskurs. Verkligheten reduceras istället till begrepp och idéer om verkligheten och 

istället föreställer man sig att det finns en verklighet bortom idéerna och begreppen som kan ses 

som den yttre verkligheten. Diskursanalytiker framhäver som svar på detta problem att det finns en 

verklighet då meningsskapande inte kan kokas ner till begrepp och idévärldar. Det finns även en 

kritik mot att diskursanalysen är relativistisk vilket medför en diffus ram för vad som kan rymmas 

inom en diskurs och därmed finns det risk för att ”allt” blir en konstruktion oavsett fastslagen 

fakta.  56

Diskursanalysen är av förklarliga skäl bättre lämpad än till exempel en narrativanalys för att 

undersöka de demokratiska värdenas i läroböcker. Där en narrativanalys försöker analysera 

utgångspunkter och antaganden i en berättelse. Bland annat beskriver Alexa Robertson det som att 

ett narrativ agerar som en ram för grundläggande tolkningar i en strävan att strukturera sina 

erfarenheter och göra de begripliga. Vidare menar Robertson dock att narrativer reglerar makten i 

förståelseprocessen i ett samhälle och dess relation till ett samhälle. Alltså hur individer förstår 

händelser och handlingar.  Narrativanalys fokuserar på en berättelse och hur det samtalas kring 57

 Bergström & Boréus, 2012, s. 369-37255

 Bergström & Boréus, 2012, s. 399-40256

 Bergström & Boréus, 2012, s. 22557
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berättelsen. I denna studie är berättelserna dels knappa då det fokuserar på texter skrivna om 

samhället istället för individers berättelser i ett samhälle.  

Valet att inte använda innehållsanalys bygger på innehållsanalysen förmåga och vilja att leta ett 

specifik mönster i materialet utifrån ett kodningschema.  Dels är inte den kvanitfieringen som sker 58

i en innehållsanalys åtråvärd med studiens syfte och problembild då studiens problembild ligger i 

hur demokratiska värden formuleras och uttrycks i läromedlen samt hur det kan förstås utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Antagandet att det i denna studie inte är åtråvärt att kvantifiera 

resultatet bygger på att det är viktigare hur något artikuleras än frekvensen av hur ofta ett ord 

återges.  Idé- och ideologianalysen har förkastas som metod på grund av att idé- och 59

ideologianalysen kan fokuserar på Tingstens tre element som innefattas i en ideologi, dess 

värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer. Den förklarande traditionen, 

som idé och ideologianalysen medför att dess verktyg i analysen får karaktären av att dela in flera 

olika formuleringar i fack utifrån vad för typer av ideala föreställningar som konstruerats.  Givetvis 60

hade en sådan metod även kunnat fungera i denna studie och dess undersökning men på grund utav 

dess att svårigheter att bedöma om analysverktygets förmåga att söka klassifikationscheman som på 

förhand kan ha blivit konstruerade och på så sätt snarare bli ett resultat av en studie i sig.  

Bergström & Boreus menar att kritiken som sådan är allmän för alla typer av 

klassifikationscheman.  Den metod som ligger allra närmast diskursanalysen är den kritiska 61

diskursanalysen. Den största skillnaden mellan kritisk diskursanalys och diskursanalysen i denna 

studie är den kritiska diskursanalysens förmåga att hantera diskurs och kontext annorlunda. Den 

kritiska diskursanalysens förmåga att skilja mellan diskurs och social praktik medför att metoden 

förutsätter att språket är betydande för att förstå till exempel politik och maktutövning. Den analys 

som metoden kritisk diskursanalys framhåller är en detaljerad analys av text som fokuserar på 

politiska processer.   62

4.2.1 Validitet & reliabilitet 

Validitet & reliabiliteten i en studie med diskursanalys som metod behöver framhäva och tydliga 

klargöra hur resultatet har tagits fram. Noggranna förklaringar för hur undersökningarna har 

 Bergström & Boréus, 2012, s. 5658
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genomförts gynnar möjligheterna för hög reliabilitet. Samma gäller validiteten då genom tydliga 

analysverktyg ger förutsättningar för att mäta det som mätas ska. Problemet med diskursanalysen är 

dock att dess analysverktyg ofta är svårtolkade och därför blir slutsatserna lidande. Försvaret för 

detta problem är att det konstruktivistiska förhållningssättet gör att forskarens kontext blir en del av 

forskningen. Därför behövs förklaringarna för tillvägagångssättet så att tolkningarna blir 

motiverade. Noggranna förklaringar gynnar reliabiliteten därför att intrasubjektiviteten ökar. Med 

det menas att resultatet och analysen inte förändras vid olika tidpunkter.  I denna undersökningen 63

har resultatet strukturerats på sådant sätt att blockcitat används för att belysa det ursprungliga 

språket i läroböckerna. 

4.3 Material, urval och avgränsningar 
4.3.1 Material 

Materialet som studien grundar sig i är dels Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola, Skollag (2010:800), Z-konkret , Kompass 100 , Reflex Plus  och 64 65 66

Arena 123 . Läroboken är i tre av fallen riktade till främst Samhällskunskap 1b och ena läroboken 67

riktar sig mot kurserna Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3. Alla läroböckerna är skrivna till 

läroplanen som antogs 2011. 

Kompass 100 är skriven av Maria Eliasson och Gunilla Nolervik och skrevs 2011 till GY11 . 68

Läroboken riktar sig mot kurserna samhällskunskap 1b men fungerar även för samhällskunskap 1a1 

och 1a2. Z-konkret är skriven av Bengt-Arne Bengtsson, skriven 2011 och riktar sig i första hand 

mot samhällskunskap 1b, för GY11. Reflex plus: samhällskunskap för gymnasieskolan skriven av 

Hans Almgren, Stefan Höjelid och Erik Nilsson från 2011 är även den avsedd i första hand för 

kursen samhällskunskap 1b och GY11. Den sista läroboken är Arena 123 och är skriven av Lars-

Olof Karlsson 2011. Detta är den enda boken som riktar sig mot kurserna 1, 2 och 3 i 

samhällskunskap. Det finns heller ingen intention av att undersöka de gentemot varandra.  

 Bergström & Boréus, 2012, s. 405-406, 4363

 Bengtsson, 2011, Z-konkret 10, riktar sig till kursen samhällskunskap 1b64

 Eliasson & Nolervik, 2011, Kompass 100, riktar sig till kursen samhällskunskap 1b65

 Almgren, Höjelid & Nilsson, 2011, Reflex plus: samhällskunskap för gymnasieskolan, riktar sig till kursen 66

samhällskunskap 1b
 Karlsson, 2014, Arena 123, riktar sig mot kurserna samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3.67

 GY11 är en förkortningen som kommer att användas för läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 68

gymnasieskola 2011
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4.3.2 Urval 

På teoretisk grund så har ett målstyrt urval använts. Med det menas att urvalet är inriktat på att 

objekten för analysen, det vill säga läroböckerna och läroplanen, är valda för att kunna besvara de 

ställda forskningsfrågorna.  Urvalet av läroböckerna är gjort utifrån vilka som är skrivna efter 2011 69

för att vara relaterade till den läroplan som infördes då och fortfarande är den aktuella läroplan för 

gymnasieskolan i Sverige. Urvalet är gjort på sådant sätt att läroböckerna dessutom ska rikta sig 

mot minst de grundläggande  kurserna i samhällskunskap på gymnasiet. Det finns dock läroböcker 70

i samhällskunskap skrivs för att rikta sig mot alla kurserna  i samhällskunskap. 71

4.3.3 Avgränsning 

Det är nödvändigt att inte enbart studera demokratiska värden utifrån läroplanen och skollagen och 

vad som uttryckligen sägs där då det finns stora åtskillnader kring vad de anses vara. Denna 

åtskillnad kring betydelsen medför vikten av att undersöka läroböcker för att förstå hur de kommer 

till uttryck.  Avgränsningen av materialet har skett genom att empirin är hämtad ur vissa valda 72

kapitel som direkt är kopplade till begreppet demokrati. Dessa kapitel rörde statsskick, ideologier 

och uttryckligen rörde demokrati som idé och praktik. Blockcitaten som har redovisats i resultatet är 

således ett sätt att tydliggöra hur de demokratiska värden kan komma till uttryck i läroböckerna.  

 Bryman, 2018, s. 49869

 Med grundläggande menas de samhällskunskapskurser som obligatoriska för yrkes- och högskoleförberedande 70

programmen, det vill säga 1a1/1a2 och 1b.
 Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3.71

 Bergström & Boréus, 40772
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5. Resultat 
I denna del kommer empirin redovisas från de fyra valda läroböckerna i samhällskunskap. 

Dispositionen för avsnittet är på sådant sätt att de redovisas var för sig för att sedan i den avslutande 

delen av detta avsnitt ha en mer jämförande karaktär.  

5.1 Kompass 100 
Den första bokens resultat som kommer redovisas är Kompass 100. Läroboken riktar sig till 

samhällskunskap1a1 & 1a2 samt 1b. Bokens innehåll kategoriseras in i flertalet olika kapitel. Ett 

kapitel heter till exempel ”Demokrati”. Kapitlet börjar med att beskriva att demokrati är ett ord som 

används i flertalet sammanhang. Senare i stycket kommer meningarna:  

”I en demokrati har alla människor samma värde och möjligheter att påverka samhället. Demokrati 
handlar alltså om makt och hur den ska fördelas, men demokrati handlar också om hur vi människor ser 
på och behandlar varandra. Varje människa har i en demokrati friheter och rättigheter […] Vi har också 

skyldigheter mot det demokratiska samhället.”   73

Kompass 100 redogör demokratibegreppet som något som innefattar värderingar kring olika 

fenomen. Författarna ger exempel på när de demokratiska besluten påverkar samhället och att 

besluten måste respekteras och följas då invånarna i det demokratiska samhället inte får använda fri- 

och rättigheter gentemot på ett sådant sätt att det kränker andra invånares fri- och rättigheter då vi 

lever tillsammans i ett samhälle.   74

  

I avsnittet efter genomgången vad begreppet demokrati kan tänkas omfattas ges en historisk 

bakgrund till demokratin. Där ges franska revolutionen som exempel på när människors lika värde 

började kristalliseras som ett av motiven bakom revolutionen och upplysningstänkandet. Boken 

påpekar även att den svenska demokratin har utvecklas, då på 1900-talet med införandet av rösträtt 

för kvinnor och arbetare. Tillslut sammanfattar man demokratierna i värden med att ungefär hälften 

av FN:s medlemsstater är fungerade demokratier och det utmärkande för dessa är att de är rika, 

förskonade från konflikter men samtidigt påpekas det att det finns flertalet länder än idag som 

kämpar för sina politiska rättigheter och friheter.   75

 Eliasson & Nolervik 2011, s. 1973

 Eliasson & Nolervik, 2011, s. 1974
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Därefter ämnar författarna att försöka förklara vad demokrati är för något i en praktisk mening. De 

börjar med att beskriva att demokrati är en tanke om hur samhället ska styras. Därefter hur vi som 

människor och invånare bemöter och behandlar varandra. Det fastslås dessutom att: 

”Grundtanken i en demokrati är att alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, ursprung, 
åsikt och religion. Därför ska också alla människor ha rätt att göra sin röst hörd och kunna påverka 

samhället. De mänskliga rättigheterna är grunden för vårt demokratiska samhälle.”   76

De definierar dock inte vad som räknas som vårt, om det skulle endast innefatta Sverige som stat 

eller alla demokratier, världen över.  

  

Som en vidareutveckling på resonemangen kring den svenska demokratin fortsätter boken att 

redogöra hur demokratiska beslut kan tas, dels genom ett direktdemokrati alternativt representativ 

demokrati. Här diskuteras endast vilken roll beslutsfattandet har i de två olika demokratimodellerna. 

De lyfter direktdemokrati och folkomröstningar som något positivt då det innebär att alla har 

möjligheten till påverkan men säger samtidigt hur det är en orealistisk tanke att direktdemokrati är 

möjligt för alla beslut som ska tas i det demokratiska Sverige. Istället är det den representativa 

demokratin som löser dessa problem på kommunal, regional och nationell nivå. De menar även att 

demokratin är en långsam apparat då det tar tid att hitta lösningar som en majoritet kan acceptera 

eftersom alla synpunkter måste tas i beaktning och diskuteras därefter.  Författarna cementerar idén 77

som att demokratin är en långsam process men ändå en bra sådan. De relaterar demokratin till sin 

motsats, diktaturen. 

  

I avsnittet kring diktatur tar man avstamp i att det är en motsats kring demokrati. Därav ses diktatur 

som odemokratiskt, ett styrelseskick där invånare inte har fri- och rättigheter, yttrandefrihet, 

förtryckande makt gentemot till exempel minoriteter samt att rösträtten är begränsad. Efter att ha 

gjort distinktionen mellan demokrati och diktatur redogörs hur demokratin kan te sig i praktiken. 

Där förs dock principerna kring monarki eller republik fram. Avsnittet diskuterar endast vilken reell, 

eller snarare bristen på reell makt som en statschef har i Sverige och kan ha i andra stater. De 

resonerar kring den svenska parlamentarismen och nämner det proportionella valsystemet som 

 Eliasson & Nolervik, 2011, s. 2276

 Eliasson & Nolervik, 2011, s. 2377
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mycket rättvist på grund utav dess förmåga att innefatta flera olika partier. Samtidigt förkastar 

författarna majoritetsval som orättvisa då den ”förlorande” sidans röster blir ”bortkastade”.  78

Det är inte förrän senare i boken som det redogörs hur individen kan påverka demokratin. Under 

rubriken Hur mår den svenska demokratin? fastslår de att inte finns någon perfekt demokrati i 

världen. Maria Eliasson & Gunilla Nolervik identifierar att på grund utav det, relativt sätt, låga 

valdeltagandet inom den svenska demokratin minskar och på så sätt mår demokratin sämre. Genom 

att partier tappar medlemmar och framförallt unga väljare hellre engagerar sig i 

intresseorganisationer ställer de sig frågor som rör vad som ska hända med den svenska demokratin 

om allt fler väljer att inte engagera sig politiskt eller delta i valen och att vi både har fri- och 

rättigheter gentemot demokratin. De ger även fyra snabba tips på hur man som ungdom kan 

engagera sig och därmed påverka demokratin och samhället. Tipsen har alla karaktären av att 

läsaren ska engagera sig, synas och höras genom olika kanaler.  79

  

Tidigt i läroboken så fastslog Eliasson & Nolervik att demokrati är likställt med människors lika 

värde och att det finns fri- och rättigheter inom en demokratisk stat som ska respekteras individer 

sinsemellan. I ett än senare kapitel som rör sociala frågor och behandlar ämnen som kön, genus, 

jämställdhet, sexualitet, klass och etnicitet beskriver man vad som i början ansågs vara något som 

innefattas i demokrati-begreppet och kan ses som demokratiska värden. I kapitlet om brott och 

straff som behandlar ämnen som lagar, brottslighet, påföljder och förklaringsmodeller kring 

kriminalitet så skriver de att rättsstaten är en del av det demokratiska samhället. Rättsstaten ska se 

till att fri- och rättigheter inte kränks, som till exempel rätten till egendom, och att alla människor är 

lika inför lagen som den demokratiska staten stiftat.   80

5.2 Z-konkret Samhällskunskap 1b 

Z-konkret är som tidigare sagt och som kan utläsas av namnet riktad mot kursen samhällskunskap 

1b. Boken är uppdelad i åtta block där alla har olika teman och kapitel som behandlas. Det är inte 

förrän i block D som demokrati diskuteras och redogörs för läsaren, bortsett från block C där 

ideologierna diskuteras. 
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Blockets första del diskuteras först hur ett styrelseskick kan legitimeras och förstås som 

maktfördelningen och utifrån dessa. Därefter görs en förklaring av ordet demokrati där man sedan 

ställer det i direkt motsats till diktatur. Bengtsson skriver om Aten som första demokratin men 

menar samtidigt att den demokratin inte var särskilt demokratisk när vi använder dagens 

demokratibegrepp då rösträtten inte gällde alla utan bara en minoritet. Detta baserat på att "den 

moderna demokratins grundide är ju att alla vuxna människor sa vara fria och lika i röstvärde.”  81

  

I denna bok finns även en överskrift som heter Den västerländska demokratin som förklarar och 

definierar vad som finns i en västerländsk demokrati. Bengtsson fastslår, i början av avsnittet, att 

demokrati är ett ord som har en mängd olika betydelser och figurerar i flera sammanhang men 

menar att det kan betecknas som ett politiskt system med vissa säregna egenskaper. Dessa 

demokratiska ”krav” är demokratiska fri- och rättigheter, rösträtt, flerpartisystem och rättssäkerhet. 

Den västerländska demokratins krav om fri- och rättigheter innefattar att människor ska få tro, 

tycka, säga och skriva vad denne vill. Detta genom att åsikter sprids i olika mediekanaler eller på 

allmän plats. Bengt-Arne Bengtsson menar att den västerländska demokratin är tolerant och 

debatten kan ses som allsidig. Vidare hävdar han att rätten att delta allmänna val, förutsatt att du är 

över en viss ålder, är en av grundpelarna i den västerländska demokratin, och att det baseras på ett 

lika värde inför varandra. Kravet om fler än ett parti menar Bengtsson bygger på att i en 

västerländsk demokrati så ska det finnas fler än ett parti att välja på och dessa bör ha tydligt skilda 

politiska idéer. Rättssäkerheten definierar han som viktig utifrån att alla ska vara jämlika inför 

lagarna och rättegångarna ska säkerställa att ingen döms oskyldig.  82

  

Som avslutning på kapitlet om de grundläggande begreppen kring demokrati så finns en direkt 

koppling till skolan där den svenska läroplanen för gymnasiet redogörs. Bland annat tar Bengtsson 

upp de demokratiska värderingar som skolan ska utformas på och att den offentliga skolan ska vila 

på demokratins grunder. Bengtsson drar slutsatsen att dessa formuleringar kring demokratiska 

värderingar och demokratins grund rör vilka ramar som sätt för vad som anses demokratiskt i 

undervisningen och skolan. Utifrån det drar han även slutsatsen att det ryms mycket inom de 

demokratiska ramarna då demokratin ska vara tolerant. Han ställer sig och till läsaren frågan att det 

som kan anses vara mest intressant är det som inte får plats innanför ramarna och att skolan måste ta 

ställning mot värderingar som kan anses icke-förenliga med de ett västerländskt demokratiskt 
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ideal.  Bengtsson tar således ställning för att den västerländska demokratin har vissa särskilda och 83

säregna egenskaper. Dessutom nämner han uttryckligen Skolverkets skrivningar kring demokratiska 

värden och skolans demokratiska grund i sin text och relaterar det till frågor som varför, hur och 

vad det innebär. Det är dessutom anmärkningsvärt att sätta fyra krav på vad en västerländsk 

demokrati är när Sverige som enligt Bengtsson anser vara, inte ens uppfyller dessa alltid.  

  

I samma block (D) men kapitel 11 nämns istället fri- och rättigheter kring den demokratiska tanken. 

Bland annat lyfts lagar om friheter, så som yttrande-, religions- och föreningsfrihet fram. Bland 

annat hänvisar Bengtsson till en före detta chefsredaktör för Dagens Nyheter, Hans Bergström, där 

Bengtsson skriver:  

”Han menar dessutom ”att man ofta missar att demokratin är en krävande styrelseform” Som medborgare 
ska man känna krav på sig, t ex ”att informera sig i svåra frågor, lyssna på andras mening, vara beredd att 

ta på sig förtroendeuppdrag och engagera sig i ett politiskt parti”.”  84

Bengtsson väljer alltså att inte bara belysa vissa fri- och rättigheter utan trycker på att det även finns 

skyldigheter inom en demokrati och att deltagande är att föredra för att låta den demokratiska 

utvecklingen ske. Därefter redogörs för olika valsystem där det proportionella valsystemet beskrivs 

först.  85

  

Under block F, sociala frågor behandlas diskrimineringslagen. Den är inte särskilt intressant i sig, 

för denna undersökning, men vad som innefattas i denna är en individs fri- och rättigheter som inte 

får diskrimineras eller kränkas.  

  
”Att diskriminera någon betyder, enligt en ordbok, att utsätta honom/henne för ”orättvis behandling på 

grund av tillhörighet till en viss grupp”. 2009 började en ny EU-anpassad lag mot diskriminering gälla i 
Sverige. Syftet med 2009 års diskrimineringslag är att motverka diskriminering på grund utav följande sju 
skäl: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet.”  86

Detta är trots allt, fri- och rättigheter som oftast tillskrivs ett demokratisks samhälle. Bland annat 

hävdade Bengtsson själv att ett demokratiskt samhälle ska vara tolerant, förstående och lika värde.  
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Liknande kopplingar kan man se till hur de mänskliga rättigheterna framställs i läroboken. I texten 

framhävs flertalet artiklar, däri bland annat; 

”Artikel 1, Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter […] Artikel 7, Alla är lika inför 
lagen. Artikel 9, Ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. Artikel 11, Envar, som blivit 

anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen 
fastställd vid offentlig rättegång […] Artikel 18, Envar har rätt till tankefrighet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro. Artikel 19, Envar har rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet.”  87

Vidare står det att alla stater ska följa detta men även utbilda elever i skolan i dessa artiklar och göra 

de spridda, kända och förstådda.   88

5.3 Reflex plus 

Reflex plus är en lärobok som har läroplanen för samhällskunskap 1b i åtanke när den skrivits. Den 

är uppbyggd i olika kapitel som alla behandlar olika centrala delar i samhället. 

  

I kapitlet Demokrati och diktatur har författarna Hans Almgren, Stefan Höjelid & Erik Nilsson en 

kort inledning till vad demokrati är som idé och en snabb historisk överblick, det intressanta är hur 

de avslutar detta stycke. De skriver att ”Det här kapitlet beskriver vad som kännetecknar demokrati 

och diktatur […] Kapitlet handlar likaså om mänskliga fri- och rättigheter och de politiska 

ideologierna.”  Vidare redogör de för vilka funktioner och vilka spelregler som råder för en 89

demokrati. Rättssäkerhet är bland annat en av dessa regler som återkommer. Varför det är viktigt 

redogörs i analysen. De menar att dessa kriterier eller spelregler definierar att demokrati är en 

metod för att fatta beslut och följs kriterierna och spelregler kan man vara säker på att beslut fattas 

på ett regelrätt sätt. Detta medför att demokrati blir som en överideologi. De formulerar det på 

följande sätt:  

”Med det här synsättet blir demokratin ett slags överideologi som täcker olika politiska åsikter och 

värderingar. Man är demokrati men dessutom t.e.x. liberal, konservativ eller socialist."   90
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De konstaterar att demokratin förutsätter att koncentration av makt är förkastligt då det ska finnas 

plats för flera olika och konkurrerande uppfattningar. Pluralismen som uppstår är vital för 

demokratin och något som den demokratiska staten anser vara av värde. Eftersom demokrati 

betyder folkmakt är det också folket som ska ha makten i en demokrati, dock kan de utöva denna 

makt på olika sätt.   91

  

I underrubriken Demokratins problem framförs det att demokratin förutsätter att ett samhälle visar 

förståelse och har en tolerans mot oppositionen och respekt för människovärdet. Därför kan heller 

inte det demokratiska samhället ha plats för rasistiska och terroristiska tankar och krafter utan måste 

ta avstånd från dessa. Avsnittet med mänskliga fri- och rättigheter slår fast att demokratins 

reglerbok är oanvändbar och ofullständig om det ändå inte finns ett fundamentalt skydd för de 

mänskliga fri- och rättigheterna då risken med demokrati är att majoriteten kör över minoriteten om 

detta skydd inte finns. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna framförs som viktig för 

demokratin, dels utifrån att den i sig säkerställa vissa demokratiska friheter.  Författarna 92

ifrågasätter den liberala demokratin i följande citat: 

”En del tvivlar på att den liberala demokratin är den rätta vägen för ett land att gå. EN orsak kan vara en 
allmän skepsis till den USA-ledda metoden att införa demokrati i Irak och Afghanistan. En annan orsak är 

Kina: landet har genomgått en enorm ekonomisk utveckling under det senaste decennierna utan att ge 
efter för demokratiska krav.”  93

Samtidigt frågar man sig vilken form av demokrati som är bäst men fokuserar då endast på de 

direkt- eller representativ demokrati. De motiverar att den representativa demokratin har fördelen 

att de valda ledamöterna får en större överblick och bättre insyn i politiska frågor och därmed en 

större politiskt mognad jämfört med alla ”vanliga” medborgare som ska ta beslut vid 

direktdemokrati och därmed blir besluten av bättre kvalitet. Med andra ord resonerar man i termer 

kring att medborgare inte har förstånd nog att rösta på det som är bäst för dem själva.  94

  

Diktaturavsnittet kännetecknas i texten av en motsats till demokrati. I diktaturer finns politiska 

ofriheter och bristen på fri- och rättigheter samt att det sällan finns en opinon, det vill säga 

meningsmotståndare. Kritiken mot diktaturen i jämförelse med demokratin är att i diktatur så har 

 Almgren, Höjelid & Nilsson, 2011, s. 81-8291

 Almgren, Höjelid & Nilsson, 2011, s. 86, 8992

 Almgren, Höjelid & Nilsson, 2011, s. 9393

 Almgren, Höjelid & Nilsson, 2011, s. 8494

!31



andra människor förutom diktatorn inget värde, det vill säga allas lika värde respekteras inte. 

Samma princip gäller när diktaturen inte tar tillvara på humankapitalet. Korruption anses vara en 

faktor i en diktatur och bygger på antagandet att öppenhet i samhället är viktigt för demokratin. En 

annan faktor som talar för demokratin kontra diktaturen är den att demokratier inte för krig mot 

varandra då de försöker lösa problem på fredligt sätt. Demokratiska stater är inte i konflikter med 

varandra. Slutsatsen kring det menar Almgren, Höjelid & Nilsson vara att i en diktatur är det inte fri 

opinionsbildning och det är därför enklare i en diktatur att ge en entydig bild av en konflikt och 

oliktänkande. Sista argumentet mot diktaturen är att demokratier förhindrar svältkatastrofer. 

Exemplet som ges är Nordkorea kontra Indien där Nordkorea har drabbats av svält medan Indien, 

som blev demokratiskt 1947 inte gjort det. Folkvalda representanter och politiker anses vara mer 

positivt inställda till att hjälpa sina medborgare och accepterar inte att folk dör av svält.  95

  

I kapitlet Så styrs Sverige redogörs vilka fri- och rättigheter som återfinns i regeringsformen. Det 

finns grundläggande rättigheter som är till för att regeringar och riksdagen inte ska kunna begränsa 

rättigheterna för minoriteter eller besluta orm allmänna frihetsinskränkningar. Det finns de 

orubbliga rättigheterna, som inte kan ändras utan att regeringsformen ändras, dessa innefattar 

religionsfrihet, åsiktsfrihet som rör politiska, religiösa eller kulturella frågor samt skydd mot 

åsiktsregistrering och tortyr. De övriga fri- och rättigheterna kan inskränkas genom riksdagsbeslut 

och dessa rör yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och 

föreningsfrihet. Främst får dessa ändras med hänsyn till rikets säkerhet, den allmänna ordningen 

eller förebyggande av brott. Dessutom har Sverige skrivit under Europarådets egen konvention om 

mänskliga fri- och rättigheter.   96

5.4 Arena 123 

Arena 123 samhällskunskap för gymnasiet är den fjärde boken som resultatet har sin utgångspunkt i. 

Detta är den enda boken som är inriktad mot alla kurser samhällskunskap.  

  

Naturrätten beskrivs i läroboken som den bakomliggande faktorn till att de mänskliga rättigheterna 

tillslut formulerades. Således härstammar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 

naturlagstanken. Angående naturlagen så skrivs det att: 
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”De mänskliga rättigheterna är givetvis inte några naturlagar på det viset som tydligen i fysik, utan har 

mer karaktären av sunt förnuft, att det liksom ligger i vår natur som människor att t.e.x. tycka att alla 
människor är lika mycket värda. Till de grundläggande mänskliga rättigheterna hör rätten till liv och frihet 
och rätten att sträva efter lycka, och som sagt, tanken att alla människor är lika mycket värda.”  97

I kapitlet om demokrati och diktatur så återkommer begreppet fri- och rättigheter och de mänskliga 

rättigheter. Bland annat tillskrivs det att demokratins utgångspunkt är att ett samhälle bygger på att 

alla medborgare är med och bestämmer och att det är moraliskt riktigt samt överlägset när det gäller 

att lösa problem inom samhället och garantera mänskliga rättigheter. Diktaturen står istället över 

lagen och är därmed inte moraliskt riktigt. I den perfekta demokratin har alla människor lika mycket 

inflytande. En demokrati behöver hela tiden sträva mot att utvecklas till att så många som möjligt 

deltar i den politiska debatten och röstar.  98

Det radas upp kriterier på vad som krävs för att en stat ska kunna kallas demokrati. Det är kriterier 

som yttrandefrihet, allmän och lika rösträtt, organisationsfrihet, majoritetsprincipen, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. De mänskliga fri- och rättigheterna är således värden som 

tillskrivs demokratin. Dessa värden ses som rätten att inte bli diskriminerad på grund utav etnicitet, 

religion eller annat. Dessutom rör värdena att människor agerar med respekt gentemot andra 

människor. Kriterier om yttrandefrihet bygger på resonemanget att utan fri opinionsbildning upphör 

möjligheten för politiska partier att nå medborgarna med deras budskap. Det skulle heller inte 

kunna gå att kritisera den nuvarande politiska ordningen och därmed utveckla den. Detta medför 

risker för att demokratin i ett samhälle stagnerar eller gå åt en oönskad riktning. Samtidigt 

argumenterar man för att organisationsfriheten i sig är en premiss för att yttrandefriheten ska kunna 

efterlevas fullt ut. Utan laglig rätt att organisera sig blir det svårt att uträtta något som ensam 

individ. Sist fastslår man att de flesta länderna är inte är demokratier i den mening att de uppfyller 

alla kriterier fullt ut utan det finns flertalet mellanting. De som kan kallas fullt demokratiska 

behöver dock fortsätta utvecklas då de inte ses som perfekta demokratier.  99

  

Den demokratiska kulturen lyfts fram som den kultur där medborgare förstår värdet av demokrati. 

Det betyder att man lyssnar på sina medmänniskor för man förstår att samhällsproblem löser man 

bäst genom diskuteras men att majoritetens vilja är tyngst. Karlsson skriver att om medborgarna får 

uttrycka sin åsikt accepteras majoritetens beslut lättare. Dessutom tänker man självständigt och 
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kritiskt utan att enbart lita på experter eller auktoriteter. För att detta ska fortgå och inte övergå i 

något icke önskvärt krävs det att barn och ungdomar vilka är framtidens vuxna, utbildas i och för 

demokrati. När man gör jämförelsen med diktatur så menar läroboken att om en demokrati ska växa 

ur en före detta diktatur krävs det att en demokratisk kultur måste växa fram.  Den demokratiska 100

kulturen kan liknas med demokratiska värden och i boken gör man gällande att de är grundläggande 

för att en demokrati ska kunna inrättas och fortsatt att frodas. De liknar politik som ett recept där 

demokrati har mekanismerna för att förändra receptet medan diktaturen inte har det.   101

  

Vidare flätar de samman normer med moral och etik i ett kapitel som rör Brott, vilket får ses som en 

vanlig företeelse och inte på något sätt kontroversiell. Oavsett så menar de att dessa tre saker är 

grunden till det allmänna rättsmedvetandet. Det är viktigt för en demokrati att det allmänna 

rättsmedvetandet är förenligt med lagstiftningen i största allmänhet. Detta görs via den lagstiftande 

makten och ett öppet samhällsklimat, med allt vad det innebär.  En annan intressant iakttagelse är 102

hur man legitimerar kolonialism med att den västerländska kulturen spreds och det en diskussion 

om demokrati med den. Man uppger dock att demokratin vid den tiden inte hade fått fäste i 

Europa.  Man förutsätter alltså att demokratins diskussioner förde med vissa åtråvärda värden i 103

och med kolonialismen. 

  

Arena 123 är den enda boken av dessa fyra som skriver om Karl Poppers syn på demokrati. 

Förklaringen av Poppers syn på demokrati gör gällande att hans vetenskapssyn och demokratisyn är 

liknande. Bland annat menar han att demokrati och yttrandefrihet är det mest överlägsna systemet 

för att utveckla samhället i rätt riktning. Detta på grund av att demokrati i sig innebär att 

medborgare har möjligheten att kunna kritisera politiken och därför kan en nödvändig förbättring av 

demokratin ske. Det öppna samhället är något som kännetecknar Poppers syn på demokrati. Han 

förde även en riktad kritik mot utopiska teorier som menade att samhället hade ett slutmål, ett färdig 

samhälle i den mening att man hade nått den punkt där samhället hade utvecklas till sitt bästa jag. 

Detta för att det enligt honom stred mot ett öppet samhälle och därmed en öppen kritik.   104
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5.5 Sammanfattning av likheter och olikheter i de fyra valda läroböckerna 

Sammantaget kunde man se att alla läroböcker för fram tankar som att i en demokrati finns 

medborgerliga fri- och rättigheter. Läroböckerna belyser vikten av att vissa principer efterlevs i 

demokratin. Det sammanlagda resultatet visar även att den finns en tendens att framhäva rättsstat 

som ett krav för det demokratiska samhället. I de flesta böckerna förklaras vad demokratibegreppet 

betyder och vad som innefattas i det. I alla böcker ställer man demokratin på ena sidan och jämför 

den med diktatur som man menar finns på andra sidan. 

  

Reflex är de enda boken som explicit lyfter att det finns kritik mot den liberala demokratin. Reflex 

beskriver hur demokrati ses som överlägsen diktaturen på grund av att demokratier inte för krig 

emot varandra, vilken är en kritik mot diktatur som ges i de andra läroböckerna. Dock menar de att 

det inte är fallet, det på grund av, att demokratier löser problem som uppstår i ett samhälle på 

fredligt sätt vilket görs genom en öppen diskussion. De andra läromedlen behandlar dock detta 

implicit då de talar om tolerans för varandra, mot oliktänkande och genom opinon drivs samhället 

framåt. Z-konkret är ensam om att explicit prata om att det finns skyldigheter i en demokrati. Det 

benämns som demokratiska skyldigheter och sätts i relation till de demokratiska fri- och 

rättigheterna som i sig är återkommande i alla läroböckerna. 

  

Arena 123 är den enda läroboken som tar upp en politiskt filosof med fokus på politik i samhället, 

den politiska filosofen var Karl Popper. Annars nämns filosoferna främst när avsnitten behandlar 

olika ideologier men i Arena 123s fall fanns det ett avsnitt i slutet av boken som behandlade 

samhällsvetenskapliga metoder.  
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6. Analys 
Analysen är strukturerad på samma sätt som resultatet där varje lärobok analyseras för sig i 

respektive underrubrik för att sedan sammanfattas i en avslutande sammanfattning. 

6.1 Analys av läromedlen Kompass 100, Z-Konkret, Reflex plus och Arena 123 
Det redovisade resultatet från Kompass 100 påvisar hur demokratin tillskrivs vissa egenskaper. I det 

första blockcitatet som redovisas under rubriken Kompass 100, i avsnitt 5.1 börjar citatet med att 

säga att alla människor har samma värde och möjligheter att kunna påverka ett demokratiskt 

samhälle. Citatet avslutas med att framföra hur vi också skyldigheter gentemot demokratin. Utifrån 

Biestas resonemang kring utbildning i och för demokrati kan citatets förklaras utifrån att läroboken 

försöker att framhäva vikten av aktiva samhällsmedborgare för ett demokratiskt samhälle. Därav 

blir det av vikt med Biestas resonemang. Om utbildningen ger elever och ungdomar de 

demokratiska färdigheterna som till exempel att kunna fatta kollektiva beslut och hantera 

demokratiska olikheter uppfyller en elev med dessa kunskaper och förstår principerna bakom att 

kunna påverka samhället, hur makten fördelas och hur vi ser på varandra utifrån demokratiska 

värden. Eftersom Skolverket själva inte preciserar de demokratiska värdena mer än att det är värden 

som kan tillskrivas ett demokratisk samhälle kan det förväntas visa tolerans gentemot oliktänkande 

och andra individer. Läroboken framhäver dock att det finns demokratiska skyldigheter i ett 

demokratiskt samhälle. 

Biesta menar att utbildningens främsta syfte bör vara att utbilda medborgare såpass väl att de själva 

kan hantera samhällslivet i en demokrati. Förutsatt att de demokratiska värdena ska speglas i 

undervisning går det att anta att de demokratiska värdena kan ses som nödvändiga för ett fortsatt 

demokratiskt liv. När det i läroboken görs kopplingar till den historiska bakgrunden till demokrati 

utifrån att den franska revolutionen och upplysningstänkandet kopplas det till demokratiska fri- och 

rättigheter till införandet av rösträtt för kvinnor i Sverige. Precis som Strandbrink & Åkerström 

menar att politik är beroende av de sociala och historiska kontexterna och att demokrati inte ska ses 

som en struktur bortom politik utan en del av den. De kopplar samman politiskt-etiskt ansvar för 

grundläggande frågor som rör ett samhälles organisationer bland annat. På så sätt tillskrivs att 

införandet av kvinnlig rösträtt som en demokratisk utveckling en historisk kontext som kan anses 

vara viktig för att förstå de demokratiska värdarna över tid. Med hjälp av Sandin som menar att de 

demokratiska värdena kännetecknas som historiskt formade och omformade till en mänsklig 
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handling blir det enklare att först hur den historiska kontexten har präglad läroplanens skrivning av 

de demokratiska värdena. 

Den del i läroboken där författarna förklarar vad demokrati kan vara i en praktisk mening ges 

redogörelse där menar man att demokratin är en tanke om hur ett samhälle ska styras, hur vi 

bemöter och behandlar varandra samt att alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, 

religion, etnicitet eller ålder. De skriver även att de mänskliga rättigheterna är grundbulten för vårt 

demokratiska samhälle. Denna tillskrivning av demokratiska värden är varken kontroversiell eller 

ovanliga i läroböckerna, däremot skulle Lundström starkt motsätta sig att man tillför värden av 

dessa slag till begreppet demokrati. Eftersom Lundström menar att alla försök av att innefatta något 

annat än folkstyre av en stat ska ses som politiserande av begreppet. Genom detta politiserande 

försöker ideologiska makter att legitimera sina samhällsvisioner genom inrättandet av andra värden 

i begreppet. Problemet med att politisera begreppet är att begreppet i sig tappar legitimitet. Därav 

hänvisar Lundström till ett citat från Tingsten ”Man är demokrat, men därjämte konservativ, liberal 

eller socialist.”  Utifrån antagandet som Lundström har kring försök att politisera begreppet 105

demokrati med att tillskriva det normativa värden likt de värden som annars tillskrivs ideologier så 

appliceras samma antagande fast på läroböcker. Dock finns en risk att det kan bli missvisande 

utifrån att Lundströms antagande görs på ett mer teoretisk plan och appliceras på 

demokratibegreppet som sådant och inte på demokratibegreppet i relation till läroböcker och 

utbildning men genom att använda samma antagande, fast på läroböckerna, framstår det som att 

läroböckerna försöker politisera demokratibegreppet genom att tillskriva demokratibegreppet 

normativa värden vilket inte kan anses som fruktbart för begreppet legitimitet. Sandin fastslår att 

läroplanerna är skrivning i ett verkningsområde som är politiskt laddat och att läroplanerna blir 

tolkade i flera steg när de skrev och sen ska användas av lärare samt elev. Dessa politiskt laddade 

skrivningar, som läroplanen anses vara, är dessutom en ram för vad som ska innefattas i 

utbildningen bland annat de demokratiska värdena. Dessutom ska dessa värden reproduceras. 

Konflikten mellan Lundströms problembild kring införandet av värderingar i demokratibegreppet 

och Sandins slutsats att läroplanerna är politiska ramverk i skolan medför frågor kring hur de 

demokratiska värdenas bakomliggande orsaker och motiv med att använda sig av de demokratiska 

värdena för att reproducera ideologiska idéer.  

 Lundström, 1998, s. 433105
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Det är även tydligt i läroboken att man relaterar demokrati till något som den inte är, diktatur. I 

avsnittet som rör diktatur hänvisas det till att det är en motsats till vad demokrati baserat på bristen 

av demokratiska fri- och rättigheter. Demokratidiskursen i läroboken distanserar demokrati både till 

goda egenskaper men även genom att hänvisa till att de inte har dåliga egenskaper. I Kompass 100 

under kapitlen Brott och straff samt Sociala frågor redogörs vilka rätt- och friheter som är förenliga 

med demokrati. Dessa rättigheter är starkt förenliga med demokratin och det beskrivs att det finns 

en rättsstat som ska se till att fri- och rättigheterna inte kränks.  

I boken Z-konkret framförs istället resonemang om hur en västerländsk demokrati förhåller sig till 

samhället och vice versa. Det förklaras i relation till att demokrati är ett omstritt begrepp med 

många betydelser och att begreppet återfinns i flera olika sammanhang. Likt Kompass 100 så 

framhäver Z-konkret vikten av demokratiska fri- och rättigheter. Z-konkret definierar dock att ett 

politiskt system har vissa säregna egenskaper. Utifrån Lundström så skulle dessa egenskaper vara 

hur styrelseskicket i en västerländsk demokrati legitimeras och hur den specifik ska utformas. 

Vidare skrivs det i Z-konkret istället att den västerländska demokratin bygger på principer att det 

finns allmänna val, att demokratin är tolerant och allsidig men även att det ska finns fler än ett parti 

och att dessa partier ska vara tydliga differentierade i sitt ideologiska förhållningssätt. Lundström 

skulle motsätta sig att demokratibegreppets innehållsliga mening utvidgas till att innefatta 

västerländska ideal och värden som om det vore synonymt med begreppet demokrati då det skulle 

vara ideologiska åsikter. Dock så skulle både Connolly, Mouffe och till viss del Sandin motsätta sig 

Lundströms argument då demokratibegreppet innefattar mer än att legitimera ett styrelseskick.  

Connolly och Mouffes syn på den agonistiska demokratin kan förstås genom Z-konkrets uttryckliga 

argument för att den västerländska demokratin behöver skilda partier med olika syn på hur ett 

samhälle ska organiseras. Mouffe kritiserar den liberal demokratin om att alltid leta efter 

överenskommelser och genom den konsensustanken blir det brist på alternativ för samhällsinvånare 

vilket Z-konkret uttryckligen menar när det skrivs att det behövs fler än ett parti och att de ska 

representera olika samhällssyner. Genom konflikt på den politiska arenan skapas val för individen 

att ta ställning till, enligt Mouffe.  Diskursteorin kan förklara språkets roll för den social kontexten 106

och konstruktionen. Dessutom konstrueras individen i denna kontext av den aktuella diskursen. 

Således framstår det som än viktigare att läroboken likt Z-konkret betonar hur legitima 

 Mouffe, 2008, s. 11106
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konfrontationer mellan lika politiska ståndpunkter utvecklar demokrati och skapar en välfungerande 

demokrati, likt Mouffe menar. Connolly skulle mena att tradition och kultur påvekar hur vi ser på 

politiska beslut och politiska sammanhang.  

Z-konkret är ensam av sitt slag att relatera demokratin och dess fri- och rättigheter till skolan och 

skolans organisation. I avsnittet där denna relation skrivs fram redogörs det även hur de 

demokratiska värdena är en del av utbildningsväsendet i det svenska samhället och att ramarna som 

bestämmer vad som anses vara demokratisk i skolan grundar sig i de demokratiska värdena. Dessa 

ramar innefattar därmed mycket och det på grund utav antagandet att demokratin ska vara tolerant 

och det som inte faller inom ramarna för vad som anses demokratiskt ska aktivt bestridas. Att belysa 

vilka ramar som finns för den demokrati som bygger på vad Skolverket själva anser är de 

demokratiska värderingar i läroboken och därmed undervisningen kan förstås som undervisning i 

och för demokrati, likt de resonemang som Biesta använder sig av. Det handlar dock fortfarande om 

en tolkning av vad de demokratiska värdena och i förläningen även de demokratiska ramarna som 

Z-konkret redogör för är. Det blir således alltså upp till läraren och eleven att tolka dessa skrivningar 

vilket kan leda till diskrepans situationer emellan. Biestas demokratisyn innefattar även att 

utbildning ses som ett medel mot politisk apati vilket kan resulterar i en stagnerande av demokratin.  

Demokratidiskursen som förs i Z-konkret kan relateras på samma sätt som den i Kompass 100 

nodalpunkten är demokratiska fri- och rättigheter. Tecken som rösträtt, opinion, yttrandefrihet och 

liknande skapar tillsammans den ekvivalenskedjor som ger mening till fri- och rättigheter men att 

de kan relateras till att innefattas i demokratiska värden, likt de som Skolverket hänvisar till.  

Reflex plus resonerar kring demokratin och vad som kännetecknar den kontra diktaturen. I boken 

skriver författarna i inledningen till kapitalet om demokrati att kapitlet ska handla om mänskliga fri- 

och rättigheter och de politiska ideologierna. Där någonstans gör man koppling att dessa två hör 

ihop, vilket inte är konstigt. Däremot förklarar de att det finns vad som kan liknas med spelregler 

för demokratin. Rättssäkerhet är bland annat en av de. Oavsett så förutsätter författarna att 

demokratins spelregler medför att ett ramverk för hur beslut ska fattas och att det därmed kommer 

fattas på ett korrekt sätt. Det framstår dock problematiskt att låsa diskussionen vid att demokratins 

regler resulterar i en säkerhet att beslut alltid fattas regelrätt. Dessutom tar de den Tingstenska 

definitionen som Lundström redogör med demokrati som en överideologi och att man är demokrat 

men dessutom bekänner sig till någon av de ideologiska inriktningarna. För att ytterligare förstå 
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lärobokens utgångspunkt kring det demokratiska ramverket och de regler som gör att demokratin 

inte har plats för vissa icke-demokratiska rörelser likt rasism eller terrorism så kan det förklaras 

med Skolverkets skrivningar om demokratiska värden och att skolan grundar sig på tolerans och 

jämlikhet för alla etniciteter, religiösa inriktningar eller kön. Skolverkets skrivning om att den 

svenska gymnasieskolan ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”  Likt de andra 107

böckernas demokratidiskurs kretsar den kring de mänskliga fri- och rättigheterna vilka i sig 

diskuteras i termer av vad som kan ses som demokratiska värden. 

Vidare lyfter Reflex plus fram vad som får anses vara kritik mot den liberala demokratin. I avsnittet 

om demokratins problem diskuteras det kring att demokratins spelregler är beroende av ett 

skyddsnät för samhällsmedborgarna då det anses direkt nödvändigt för att inte majoriteten ska 

kunna kränka minoriteten. Genom användandet av FN:s mänskliga rättigheter skyddar man vissa 

demokratiska friheter. Utifrån dessa premisserna gör Reflex plus ett försök till att problematisera 

den liberala demokratin med argument som USA:s försök att implementera den liberala demokratin 

i Irak och Afghanistan är direkt dålig eller att Kina har gått bra ekonomisk trots deras brist på vad 

som kan ses som liberala demokratiska värden. Den kritik som läroboken försöker lyfta är direkt 

märklig i den mening att en det knappast kan ses som en kritik mot den liberala demokratin utan 

snarare kritik mot deras utrikespolitik eller ekonomiska politik. Dock kan innebörden av kritiken 

grunda sig i något som inte uttryckligen skrivs ut som kritik. Den liberala demokratins hegemoni är 

såpass obestridd att dess problem landar i oförmågan att tänka politiskt. Liberalismens oförmåga att 

acceptera konflikttanken som behövs för den fungerande demokratin, enligt Mouffe.  

Reflex plus har ett avsnitt där det argumenterar för att den liberala demokratin för med sig värden 

som gör att två demokratier inte kan inleda en väpnad konflikt emot varandra. Detta på grund utav 

att i en demokrati finns fri opinionsbildning och därmed kan ge utrymme för tolerans mot 

oliktänkande. En annan fördel med demokratin gentemot en diktatur är att demokratier inte låter 

sina samhällsmedborgare svälta till döds. De påvisar detta genom att använda sig av länder där en 

demokrati är etablerad och där en diktatur är etablerad och menar att i en demokrati vill inte 

folkvalda representanter att sina samhällsmedborgare ska svälta till döds på grund utav att man är 

positivt inställd till att hjälpa samhället. De demokratiska värderingarna i sig lyfts inte i detta stycke 

 Skollag (2010:800) & Skolverket (a), 2011, s. 5107
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fram som en kritik mot diktaturen utan istället redogör författarna kring hur korruption och svält är 

vanligt i diktaturer. Förvisso är det kanske ett rimligt antagande att korruption och svält inte skulle 

vara förenligt med en demokrati, men det går istället att förstå det utifrån att det är värden som inte 

ses som demokratiska, det vill säga, korruption, viljan att hjälpa sina jämlikar kan ses i termer av 

jämlikhet och rätten till liv. Genom att ställa det i relation till vad det inte och inte definieras som 

demokratiska värden skapas en mening till vad det också kan komma att innefatta. 

I den sista läroboken Arena 123, som dessutom riktar sig till alla kurser i samhällskunskap, fastslår 

författaren att naturlagen är kopplad till vad som kan anses vara demokratiska värden, det vill säga, 

rätten till liv, frihet och allas lika värde. Likt de andra läroböckerna är även de demokratiska fri- och 

rättigheterna en central utgångspunkt för demokrati-diskussionen i Arena 123. När läroboken radar 

upp kriterier för en demokrati är det alla liberala värden som mänskliga fri- och rättigheter. Man 

lyfter fram vikten av att kunna kritisera den nuvarande politiska ordningen för att sträva mot en 

bättre ordning. Likt Mouffes agonism krävs intressekonflikter för att demokratin ska fortskrida. 

Genom ständig konsensus och bristen på politiska konfrontationer i samhället möjliggörs inga val 

för medborgarna och den rådande hegemonin fortskrider och inte utmanas.  

Arena 123 framhäver hur en demokratisk tradition är av vikt för det demokratiska samhället. 

Antagandet bygger på att den demokratiska traditionen skapar förutsättningar för medborgare att 

förstå vilket värde demokratin har och att det är genom diskussion som man löser samhällsproblem. 

Genom självständigt tänkande kan opinion skapas, vilket kan härledas tillbaka till Mouffe och 

tankar om hegemoni återigen. Vidare distanserar man demokratin och diktaturen gentemot varandra. 

Det är motparter och demokratins värden medför att ett samhälle kan påverkas och förändras genom 

dess invånare. Den demokratiska kulturen går att likna vid vad som skolverket skulle definiera som 

demokratiska värden och genom detta upprätthålls ett demokratiskt samhälle. På så vis framstår 

Biestas syn på undervisning för och i demokrati att vara än viktigare. 

Något som får anses vara säreget i Arena 123 är deras framförande av politiska teoretiker, likt Karl 

Popper. Man framhäver Poppers syn på demokrati och hans synsätt att mena att yttrandefriheten och 

demokratin är den allra överlägsnaste samhällssystemet. I och med hans tydlighet kring det öppna 

samhället och möjligheterna till att kunna kritisera politiken för dess utvecklande diskvalificerar han 

utopiska samhällen med slutmål. Det redogörs inte särskilt mycket mer kring vad hans syn på 

demokrati är eller någon form av motsägande ställningstagande till den. Det blir därför tydligt hur 
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den liberala hegemonins särställning återspeglas i läroboken. Det är vedertaget att demokratin bör 

innefatta vissa värden som anses vara synonym med dessa om man bortser från Lundströms ovilja 

att infoga dessa i begreppet.  

Fortsatt så framstår Arena 123s tolkning av hur det allmänna rättsväsendet och synen på densamma 

är viktigt för demokratin som att rättsstaten är en viktig del av demokratin då rättsmedvetandet och 

lagstiftningens förenlighet bygger på ett öppet samhällsklimat. Återigen framhävs det öppna 

samhällsklimatet vid något som kan ses som ett demokratiskt värde. Precis som tidigare redovisat i 

resultatet legitimerar Arena 123 kolonialismen med att det medförde ett frö för den demokratiska 

tanken till de länderna som blev kolonialiserade trots att författarna i samma mening skriver att den 

demokratiska tanken knappast fått fotfäste i Europa vid den tiden. Problematiken i detta 

resonemang är väl den liberala demokratins särställning legitimerar en handling, det vill säga 

kolonialism, som kanske inte riktigt kan likställas med demokratiska värderingar som annars 

kopplas samman med liberalism. Det är liknande spår som Wicke är inne på i sin avhandling. Att 

läroböcker tenderar till att ställa sig i en slags försvarsställning för den svenska statsskicket.  

6.2 Sammanfattade slutsatser av analysen 
I denna sammanfattade slutsatser av analysen ska besvarandet av forskningsfrågorna förtydligas 

ytterligare. Angående första forskningsfrågan, vilka definitioner kring demokratiska värden som 

speglas i de valda läroböckerna så tyder analysen på att de demokratiska värden som går att utläsa i 

det textinnehåll i läroböckerna är av karaktären likt mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter 

det vill säga rätten till liv och allas lika värde med allt vad det innebär. Det speglas även att det är, 

precis som den tidigare forskningen, till exempel som Broman påvisar, en hög abstraktionsnivå på 

vad värdena kan innefatta. Det blir tydligt hur de demokratiska värdena påverkar läroböckernas 

demokratidefinition då definitionen som främst framhålls innefattar demokratiska fri- och 

rättigheter och just allas lika värde och därmed framstår den västerländska demokratin som den 

ultimata. Dock framhålls det i några av läroböckerna att demokratin är ett ständigt pågående projekt 

och måste hela tiden sträva efter att utvecklas. Därav kan förståelsen för att man i första hand är 

demokrat, sedan liberal, konservativ eller socialist återkopplas. Det är tydligt att de mänskliga fri- 

och rättigheterna är en del av det värdefundament som Quennerstedt anser värdegrunden bygger på 

i materialet och resultatet som är redovisat. De demokratiska värdena kan sättas i relation till den 

demokratidiskurs som läroböckerna framför.  
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Precis som Amnå mfl. flera diskuterar i Skolor som politiska arenor så agerar skolan som en politisk 

arena. Det beror på skolans styrning som anses politisk. Detta sker genom att utbildning innefattar 

någon form av kommunikation. I denna studie är läroböckerna ett kommunikativt redskapet för 

utbildningen och genom detta redskap så kommunicerar läroböckerna demokratisk fri- och 

rättigheter och därmed så kommuniceras de demokratiska värden även genom läroböcker. 

Demokratidiskursen i läroböckerna har kunnat utläsas genom element som fri- och rättigheter som i 

olika kontexter har olika betydelser. Eftersom elementen är de tecken som används i flera kontexter 

kan det vara en flytande signifikant likväl. Nodalpunkten, navet i diskursen, har varit demokratiska 

fri- och rättigheter då diskursen i läroböckernas kring demokrati alltid återkommer till slutsatsen att 

utan dessa demokratiska fri- och rättigheter anses det inte vara någon demokrati. Genom att flera 

element, likt allas lika värde, rösträtt, öppenhet relateras till de demokratiska fri- och rättigheterna 

skapas ekvivalenskedjor som ger förståelse till de olika elementens relation.  

De demokratiska värdens hegemoniska ställnings bygger på principen att de inte utmanas på grund 

utav att de inte uttryckligen skrivs utan istället diskuteras det i termer av demokratiska fri- och 

rättigheter. Momenten som skapas är att de demokratiska fri- och rättigheternas innebörd inte 

utmanas och de cementeras för vad de är. Begreppen läggs beslags på utav Skolverkets ramfaktorer 

på samma sätt som demokratibegreppets innebörd enligt Lundström begränsas till en absolut 

innebörd. Mouffe menar istället att det är direkt nödvändigt att hegemonin ifrågasätts och att kan 

kring elementet inte övergår till moment där tillslutningen sker. Problematiken med läroböckerna är 

att de cementerar vissa begrepp och det sker tillslutning kring dess innebörd vilket reproduceras till 

de elever som tar del av diskursen genom undervisningen. Detta legitimerar i sin tur den rådande 

hegemonin än mer. Detta kan förklaras genom att språket sätter gränser för både förståelse och 

handlande. 

Genom att förstå hur läroböckernas utformning och dess oförmåga att återspegla demokratiska 

värden explicit skapar förutsättningar för en icke-likvärdig utbildning som dessutom bygger hela sin 

demokratibild på en oemotsagd liberal demokrati. Mouffe skulle mena att konsensus-fixeringen 

måste upphöra och meningsmotståndet bör ske på sådant sätt att det skapar ett vi och dom i den 

meningen att man accepterar vissa demokratiska värden likt allas lika värde, social och ekonomisk 

rättvisa men vad som innefattas i dessa begrepp är vad som meningsmotståndet grundar sig på, inte 

att något annat. Lundströms kritik mot införandet av andra aspekter än styrelseskick och hur det 
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legitimeras är lönlöst i dessa fall. Dels går det att ifrågasätta användandet av ett begrepp om det 

ändå inte efterlevs i den snäva bemärkelse som det en gång ämnade att göra. Begreppet demokrati 

utvecklas och innefattar mer än endast vad Lundström menar. Precis som Mouffe menar att den 

antagonistiska kampen ska ske mellan meningsmotståndare och inte meningsfiender så förutsätter 

det vissa demokratiska värden som tolerans, öppenhet och yttrandefrihet. Det menar dock inte per 

automatik att man ska komma överens och därmed tillslut tycka samma om något. Det är upp till 

den som strider mot den rådande hegemonin att se till att ens egna ideal efterlevs alternativt ersätta 

den rådande hegemonin med en ny sådan.  

Connollys förklaring kring essentially contested concepts medför en förståelse kring varför 

begrepps betydelse och varför det inte går att resonera kring begreppet demokrati likt Lundström 

försöker i sina artiklar. Tydligast går det att se i läroböcker hur de resonerar i termer kring 

demokratiska fri- och rättigheter som synonymt med begreppet demokrati då utan dessa så anses det 

knappast vara en demokrati. Sambandet kan bland annat förklara varför de demokratiska värdena 

och de mänskliga rättigheterna blir så tätt sammankopplade, likt de blir i läroplanen under rubriken 

2.2 Normer och värden.   108

Där Connolly menar att ett odemokratiskt samhälle kritiseras på premissen att ett demokratiskt 

samhälle ska innefatta vissa demokratiska mål och därmed så riktas alltså kritiken mot det praktiska 

handlandet i en icke-demokrati. Likt läroböckerna så ställs det som anses vara odemokratiskt i 

relation till det som anses vara demokratiskt, det vill säga den liberala demokratin. Således kritiserar 

och förkastar läroböckerna i förlängningen alla andra typer av demokrati som inte uppfyller 

kriterierna för den liberala demokratin. På samma sätt kritiserar Lundström all annan demokrati än 

den som uppfyller de två krav som han framhåller är ideologiska försök att politisera begreppet. 

Problemet med Lundströms försök att avpolitisera begreppet blir således, utifrån Connollys 

utgångspunkt, att det vore direkt kontraproduktivt. Om begreppet inte ska innefatta det praktiska 

handlande som kommer utav begreppets innehållsmässiga innebörd kommer det falla i glömska och 

blir därför oanvändbart. Genom att begreppet innebörd ständigt utmanas under lång tid och av 

många deltagare, likt demokratibegreppet bevisligen gjort, kommer det enligt Connolly ändra sin 

betydelse. Eftersom demokrati är ett begrepp som tillskrivs normativa värde blir det därför inte 

fruktbart att endast tillskriva begreppet deskriptiva egenskaper och värden, likt Lundström försöker. 

 Skolverket (a), 2011, s. 11108
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Mouffe delar till viss del synen på begrepp som dynamiska, i och med hennes teori om agonism, 

men skulle mer peka på läroböckernas sätt att hantera demokratibegreppet inte anses vara 

problematiska då begreppet bygger på vissa värden som kan ses som demokratiska värden som alla 

måste ställa upp på, till exempel allas lika värde.  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7. Diskussion 
I analysen har forskningsfrågorna besvarats och diskussionens slutsatser som redovisas bygger på 

därför på den analys som är gjord i avsnitt 6.1.  

Det resultat som är redovisat har byggt på läroböcker för gymnasiet och kurser i samhällskunskap. I 

studien har det visat sig att materialet dels verkar vara lite varierande beroende på vilka kurser de 

riktar sig till. Av förklarliga skäl sågs Arena 123 som fylligare när demokrati, rätt- och friheter och 

värden redogjordes i just den boken, jämfört med de andra. Resultatet hade säkerligen kunnat skilja 

sig något beroende på vilken lärobok men samtidigt ska det tas i beaktning att de ska spegla och 

förhålla sig till skolans ramverk, det vill säga läroplanen och skollagen. Dessutom, blir det precis 

som Sandin påpekat, ett tolkande i flera steg från läroplanen till undervisningen och eleven. 

Tolkandet i sig är nödvändigtvis inte problematiskt utan det problematiska blir när flera aktörer 

tolkar det olika. Låt säga att lärare runt om i Sverige tolkar de demokratiska värdena olika så finns 

risken att det mynnar ut i en utbildning som inte kan ses som likvärdig i den aspekten.  

Studiens forskningsproblem belyser den utmanande relationen mellan att skolans organisation ska 

förhålla sig till och byggas på demokratiska värden och att de är abstrakta och dåligt definierade. 

Dessutom är begreppet demokrati omstritt, vilket är belyst genom främst Mouffe och Lundström 

men även Connolly, vilka har sin del i att försöka förklara hur det innehållsmässigt kan te sig. Den 

tidigare forskningen har delvis påvisat dualiteten i hur läroböcker i undervisningen är en av 

faktorerna för reproduktion av värden och idéer och socialiserar eleverna. Det omstridda begreppet 

demokrati relateras till forskningsproblemet utifrån att vad det innefattar skiljer vitt. Således 

relateras det till de demokratiska värdena. Analysen påvisar hur läroböcker framhäver de 

demokratiska fri- och rättigheterna som ett viktigt incitament för en utvecklande och välmående 

demokrati. Diskursen kring demokrati fokuserar således på värden som ses förenliga med 

demokratin som ide. Dessutom fokuserar det främst på den liberala demokratins värden. Ibland 

artikuleras uttryckligen detta men främst handlar det om implicita värderingar som annars ses 

synonyma med den liberala demokratin. Förvisso skulle Mouffe mena att som demokrat är man 

överens om att ställa sig bakom principerna om allas frihet och jämlikhet. Men vad som innefattas i 

principerna är det som bestrids utav meningsmotståndarna.  Problemet med läroböckerna i det här 109

fallet blir isåfall att det blir en tillslutning av begreppet där dess dynamiska natur inte längre 

 Mouffe, 2016, s. 48-49109
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existerar och istället fortsätts den rådande hegemonin att legitimeras utifrån läroböckerna. Resultatet 

blir att skolans fortsatta socialisation av dessa liberal demokratiska värden, eller principer, inte 

ifrågasätts om inte undervisande lärare är medveten om problembilden.  

Det finns även en risk att läroböckerna inte hänger med i den utvecklingen som sker i 

demokratiteorin. Eftersom Connolly och till viss del Mouffe menar att olika begrepps innebörd blir 

utmanade och därför kan de inte för alltid vara befästa. Det går därför heller inte avpolitisera 

begreppet demokrati så som Lundström vill, vilket medför att läroböckernas återgivning av 

demokratiska fri- och rättigheter kan successivt sammanfogas med demokratibegreppet då det 

reproduceras till eleverna och således anammas av de som en synonym till begreppet i sig. 

Lundström skulle då mena att det är ideologiska försök att politisera begreppen men det torde vara 

omöjligt att komma ifrån de ideologiska i tolkningarna av läroplanen. Tolkningarna av läroplanen, 

som Sandin påvisar görs dessutom i flera led och tolkas ständigt vilket öppnar upp för att begreppen 

kan utvecklas och innefatta nya definitioner och handlingar. Det förutsätter dock att läroböcker 

lever i symbios med denna utveckling vilket kanske är en orimlig tanke. Oavsett så finns risken att 

läroböckerna befäster alltså stereotypa demokratier och värden samtidigt som läroplanen skriver att 

det kan förändras då är värden som kan sammanfogas med begreppet växer successivt fram.  

Studiens roll för yrkesutövningen har främst sin bäring på medvetenheten kring läromedel. Dels 

vilka utmaningar utifrån att belysa demokratiska värden och efterleva ramfaktorerna som läroplan 

och skollag i undervisningen genom läroböcker. Det finns även en roll att fylla den diskurs som 

analyseras i studien. Diskursanalysen har påvisat hur kommunikationen har påverkan på hur 

begreppet demokrati och demokratiska värden artikuleras.  

Diskursanalysens förmåga att analysera ord och text som metod är av vikt för att förstå varför 

studiens resultat är viktig. Det är tolkningar av ord och text som ligger i fokus för denna studie och 

liknande diskursanalyser. Därav ska det inte glömmas bort att det är mina tolkningar av de valda 

läroböckernas innehåll som har lett fram till det resultatet som studien baseras på. Dock ska inte 

resultatet av studien förminskas då tidigare studier påvisar liknande tendenser av liknande 

läromedel och därmed kan generella slutsatser dras utifrån detta. Några av dessa studier återfinns i 

avsnittet om tidigare forskning. Med det sagt vill jag påpeka att diskursanalysen kan fylla en viktig 

funktion i att synliggöra och förklara maktfaktorer och hegemoniska ställningar kring demokratiska 

värden i skolan som institution. Problematiken med validitet och reliabilitet utifrån en 
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diskursanalytisk metod i denna studie rör främst de avvägningar av att undersöka det som 

undersökas ska, det vill säga validiteten. Dess svaghet, när det gäller validitet, ligger i 

diskursanalysens tolkande ansats. Målet har hela tiden varit att studien ska bidra med en breddad 

förståelse kring den problembild som finns enligt denna studies inledande kapitel. Studiens svaghet 

när det gäller reliabilitet avser främst även den diskursanalysens tolkande ansats. Genom 

transparens utifrån studien genomförande utifrån metod och analys är avsikten att skapa 

förutsättningar för god reliabilitet. Det har till exempel skett genom att i resultatredovisningen 

hänvisa till direkta citat för att påvisa läroböckernas framställningar. 

Framtida forskningsområden skulle kunna vara intervjuer hur lärare själva använder och behandlar 

de demokratiska värdena, i olika ämnen. Dels skulle det belysa i vilken mån lärare själva anser att 

de efterlever ramverken. Fokus på intervjuer är främst av anledningen att det skulle vara 

tidseffektivt. Ett annat alternativ av samma slag skulle kunna vara att göra deltagande observationer 

för att undersöka hur ramverken efterlevs i praktiken. Ett alternativ hade varit att använda sig av 

både metoderna för att samla in empiri som belyser de olika aspekterna av undervisningen. Andra 

alternativa forskningsvägar att gå skulle kunna vara att göra ytterligare studier på läromedel fast 

med annat fokus. Således hade en studie med syfte att undersöka hur lärare uppfattar att de 

demokratiska värdena efterlevs i undervisningen. Fokus skulle därför ligga på lärarnas egna 

uppfattning kring deras egna undervisning där de demokratiska värderingarna kan uttryckas.  

Studiens resultat har medfört en ökad kunskap till hur läroböcker i samhällskunskap beskriver och 

diskuterar demokratibegreppet och dess innebörd. Detta har i sig medfört en ökad förståelse för 

skolans reproduktion av begreppet demokrati. Studien har dessutom möjliggjort en förståelse för 

den teoretiska utgångspunkt som använts. Utifrån antagandet att demokratibegreppet är dynamiskt 

precis som samhällskunskapsämnet. Diskrepansen mellan att de demokratiska värdena är 

odefinierade samtidigt som undervisningen ska bygga på dessa medför dessutom ett tolkande för 

mig lärare vilket påverkar eleverna och kan därför anses vara viktigt att ha kunskap om.  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