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Abstract 
An educational vision in secondary school is to convey knowledge and values that are the ground to 

our democratic society, but at the same time the students should be equipped with a critical thinking 

to examine claims and conditions. This can be called the ”dubble mission” and this study aims to 

illustrate how textbooks in social science manage this conflict in the chapters about democracy and 

citizenship. Four diffrent textbooks has been used in this study, two of these books are aimed for 

theoretical programs and the other two are aimed for vocational programs. These books has been 

analysed through discourse analysis and Chantal Mouffes theory about democracy. The analysis 

shows that the textbooks present a democracy that characterise a representative democracy with 

civil rights such as freedom of expression, equal before the law and universal suffrage. Alternative 

ways to build a democratic society are excluded and the textbooks avoid different interpretations 

about democratic principles. Critical thinking is encouraged toward the threats to the current 

democratic society, such as direct democracy, political opinions which do not respect freedom of 

speech and the rule of law, as well as harassment and personal attacks against politicians. In that 

way the textbooks are avoiding critical thinking towards the structures of the current democratic 

society, especially in the textbooks aimed for vocational programs.  



Sammanfattning  
Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället 

vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden 

och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att 

belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive 

studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och 

medborgarskap. Fyra läroböcker har använts i undersökningen och analyserats med hjälp av 

diskursanalys och Chantal Mouffes teori om demokrati. Analysen visar att läroböckernas 

föreställning av demokrati karaktäriseras av representativ demokrati med medborgerliga rättigheter 

som yttrandefrihet, likhet inför lagen och allmän rösträtt. Alternativa sätt att konstruera ett 

demokratiskt samhälle exkluderas och olika tolkningar och perspektiv kring demokratiska principer 

saknas i läroböckerna. Kritisk tänkande riktas mot det som hotar det rådande demokratiska 

samhället, exempelvis direktdemokrati, politiska åsikter som inte respekterar yttrandefrihet och 

rättssäkerhet samt trakasserier och personliga påhopp mot politiker. Därmed undviker läroböckerna 

till stor del ett kritiskt tänkande mot den föreställda demokratin och det rådande demokratiska 

samhället, i synnerhet i läroböckerna som riktar sig mot yrkesförberedande elever. 
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1. Forskningsproblem  
Skolan och undervisningen ska vila på demokratins grund, där eleverna ska få möjlighet att inhämta 

och utveckla kunskaper och demokratiska värden.  Läroplanen poängterar dock att förmedling av 1

kunskaper om demokratiska värden inte är tillräckligt för undervisningen och hänvisar till vikten av 

elevens kritiska tänkande.  Inhämtning av kunskap och värderingar samt förmågor som kritiskt 2

tänkande kan därmed ses som kärnan i skolans demokratifostrande arbete. 

Däremot finns det ett spänningsförhållande mellan de kunskaper, värderingar och förmågor som 

eleven ska ta till sig och utveckla. Sture Långström och Arja Virta belyser de risker som överföring 

av kunskap och värden kan få, nämligen att utbildningen legitimerar rådande samhälle med dess 

förhållande vilket leder till en passiv reproduktion av samhällets struktur. För att undvika 

passiviteten krävs det att individen får möjlighet att utveckla det kritiska tänkandet gentemot den 

rådande samhällsbilden. Därmed uppstår ett dubbelt uppdrag för läraren i undervisningen som 

enligt Långström och Virta ska balansera mellan ”socialisation och en slags motsocialisation”.  3

Detta spänningsförhållande är särskilt intressant i ämnet samhällskunskap eftersom ämnet behandlar 

frågor om demokrati och medborgarskap och har därmed en direkt koppling till läroplanens 

formuleringar.  

Det dubbla uppdraget ska alltså genomsyras i undervisningen oavsett program och inriktning. 

Däremot visar en undersökning av Christina Odenstad att kritiskt tänkande inte ges tillräckligt 

utrymme i skriftliga prov i samhällskunskap. Det gäller i synnerhet kring demokrati och det svenska 

statsskicket och framförallt för elever på yrkesförberedande program. Därmed tydliggörs en obalans 

i det dubbla uppdraget där det kritiska tänkandet undervärderas vilket i förlängningen leder till 

demokratiska medborgare som passivt accepterar rådande samhälle. Utifrån Odenstads resultat om 

hur prov konstrueras finns ett intresse att undersöka hur undervisningsinnehåll behandlar det dubbla 

uppdraget och därmed bredda förståelsen inom detta område. Därför kommer den här 

undersökningen belysa hur undervisningsinnehåll om demokrati och medborgarskap konstrueras för 

yrkesförberedande respektive studieförberedande program och hur det behandlar kritiskt tänkande 

för att se vilka förutsättningar elever respektive inriktning får.  

  

 Skolverket 2011, s. 5. 1

 Skolverket 2011. s. 6-7. 2

 Långström & Virta 2011, s. 29.3
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Undervisningsinnehållet som denna undersökning utgår från är läromedel i samhällskunskap. Även 

om läroböcker inte kontrollerar undervisningens upplägg finns belägg för att läroboken tillsammans 

med andra typer av läromedel styr undervisningen.  I och med lärobokens ställning i 4

undervisningens upplägg samtidigt som den används av både lärare och elever finns det ett intresse 

att studera hur läroböcker förmedlar demokrati. Fokus ligger på att studera kapitlen om demokrati 

och medborgarskap för att ta reda på hur läroböcker förmedlar demokrati i relation till det dubbla 

uppdraget där undervisningen ska socialisera elever till det rådande samhället och samtidigt förse 

eleverna med ett kritiskt tänkande gentemot rådande samhällsstruktur.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse för hur demokrati och medborgarskap 

förmedlas som undervisningsinnehåll i ämnet samhällskunskap. Detta kommer göras genom en 

analys av hur läroböcker, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande 

elever, framställer demokrati och medborgarskap i förhållande till skolans dubbla uppdrag. Därmed 

är det av intresse att undersöka hur läroböcker i samhällskunskap förhåller sig till uppdraget att 

både socialisera eleverna till det demokratiska samhället samt utveckla ett kritiskt tänkandet där 

eleven ska få möjlighet att ifrågasätta rådande samhällsförhållanden.  

Mot den bakgrunden inställer sig följande frågeställningar:  

1. Hur artikuleras föreställningar om demokrati och medborgarskap i läroböcker i ämnet 

samhällskunskap?  

2. Vad inom läroböckernas demokratiavsnitt uppmanas eleverna ha ett kritiskt förhållningssätt till? 

 Skolverket 2006, s. 10.4
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2. Tidigare forskning 
I den här delen presenteras det aktuella forskningsläget kring hur kritiskt tänkande används i 

samhällskunskap. Först presenteras hur undervisning i samhällskunskap förhåller sig till kritiskt 

tänkande och därefter hur läroböcker i samhällskunskap förhåller sig till kritiskt tänkande samt hur 

demokrati och medborgarskap förmedlas. I relation till tidigare forskning kommer även 

undersökningens bidrag presenteras.  

2.1 Kritiskt tänkande - en definition och tillämpning i klassrummet 
En av frågeställningarna i denna undersökning riktar fokus mot kritiskt tänkande och hur det 

framträder i läroböcker. Trots betydelsen av det kritiska tänkandet som mål för utbildningen samt 

dess bidrag till ett levande demokratiskt samhälle är begreppet mångtydigt med olika definitioner 

och utgångspunkter. Utifrån ett utbildningssammanhang har det kritiska tänkandet en lång tradition 

där bland annat Aristoteles menade att det kritiska tänkandet i utbildningen ett verktyg för att kunna 

förklara orsak och konsekvens.  Historiska händelser har också aktualiserat vikten av kritiska 5

tänkandet i utbildningen, där bland annat erfarenheterna från andra världskriget aktualiserade 

behovet av kritiskt tänkande och eleverna skulle därefter utveckla en propagandakritisk hållning.  6

Senare tids forskning kring samhällskunskapsundervisning har också riktat blickarna mot 

betydelsen av det kritiska tänkandet som ett krav hos den senmoderna medborgaren för att kunna 

analysera och ifrågasätta i en tid där information sprids snabbt.  Det framgår därmed att kritiskt 7

tänkande är ett begrepp som tillämpats i olika tider men också utifrån olika teoretiska perspektiv. På 

så sätt tydliggörs vikten av det kritiska tänkandet samtidigt som begreppet blir svårfångat då det har 

tillämpats av såväl filosofer som forskare utifrån olika perioder och perspektiv.  

I Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development gör Eva Brodin en 

analys av begreppet kritiskt tänkande utifrån dess historiska bakgrund och konstaterar att det finns 

en mängd definitioner till begreppet. Brodin lyfter bland annat skiljelinjerna kring det absoluta och 

det relativa synsättet där kritiskt tänkande kopplas till vissa generella principer respektive 

kontextens betydelse och hur kulturella värden påverkar individens kritiska tänkande.  I Kritiskt 8

tänkande i grundskolans samhällskunskap undersöker Kristoffer Larsson hur kritiskt tänkande 

 Brodin 2007, s. 53.5

 Englund 1986, s. 311.6

 Jonasson Ring 2015, s. 27.7

 Brodin 2007, s. 18-19.8
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praktiseras hos niondeklassare i ämnet samhällskunskap. Likt Brodin konstaterar Larsson att det 

finns olika syn på kritiskt tänkande och formulerar en egen definition utifrån tidigare forskare samt 

Skolverkets kommentarmaterial till ämnet samhällskunskap. Larssons definition av kritiskt 

tänkande i samhällskunskap formuleras som individens förmåga att: ”Göra rimliga tolkningar, 

bedömningar och reflektioner i förhållande till innehåll inom ämnet samhällskunskap och utifrån 

dessa dra rimliga slutsatser” . Larssons definition av kritiskt tänkande kompletteras sedan med 9

huvudförmågor med tillhörande underförmågor som bland annat lyfter förmågor som att 

exempelvis kunna jämföra, se perspektiv och kunna problematisera utifrån samhällskunskapens 

innehåll.  Utifrån den omfattande diskussionen och den mångtydiga uppfattningen till kritiskt 10

tänkande finner jag en poäng att lyfta fram Larssons definition av kritiskt tänkande. Larssons 

definition av kritiskt tänkande tar hänsyn till såväl diskussionen som förts kring kritiskt tänkande, 

samt Skolverkets uppfattning av kritiskt tänkande vilket blir passande i den här undersökningen.  

Larssons utgår från hur 19 niondeklassare upplever fyra olika typer av uppgifter med syfte att 

utveckla kritiskt tänkande. Uppgifterna utgår från olika teoretiska perspektiv på rättvisa där 

eleverna får möjlighet att jämföra de olika perspektiven. Undersökningen visar bland annat att 

elevernas förståelse för uppgiften är avgörande för att kunna utveckla det kritiska tänkandet. Utifrån 

resultatet menar Larsson att utformningen av uppgiften är viktig. I undervisningssituationer bör 

lärare enligt Larsson erbjuda eleverna två olika texter där den ena texten synliggör en ståndpunkt 

och den andra texten granskar denna ståndpunkt. Vad som blir viktigt i en sådan situation enligt 

Larsson är att tydliggöra skillnaderna mellan att redogöra och att granska en ståndpunkt, vilket 

underlättar för eleverna att urskilja den granskande komponenten.  Larsson beskriver därmed vad 11

som krävs i undervisningssammanhang för att elever ska utveckla ett kritiskt tänkande vilket blir 

användbart i denna undersökning. 

I Det beslöjade rummet studerar Lars Sandin de samhällsbilder som gestaltas i styrdokument och 

undervisning i samhällskunskap i grundskolan. Sandin undersöker om ett kritiskt kunskapsinnehåll 

erbjuds i utbildningens reproduktion av samhällsbilden utifrån läroplan och kursplan samt hur det 

gestaltas i samhällskunskapsundervisningen för årskurserna 7 till 9.  Enligt Sandin präglas 12

undervisningen bland annat av att teoretiska perspektiv aldrig ställs mot varandra, de presenteras 

 Larsson 2013, s. 37.9

 Larsson 2013, s. 37-38.10

 Larsson 2013, s. 437.11

 Sandin 2015, s. 6-7. 12
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istället ett i taget. Genom att sociala sammanhang presenteras utifrån enskilda perspektiv blir dessa 

perspektiv den ”sanna” bilden. I undervisningen framställs politik som en kamp mellan olika idéer 

och åskådningar vilket enligt Sandin möjliggör ett konfliktperspektiv, men överlag saknades en 

utgångspunkt med kritik förhållningssätt till undervisningsinnehållet.  I undervisningsinnehållet 13

om politik menar Sundin att det sker en legitimering av den politiska ordningen vilket framkommer 

då bland annat politiska partiers åsikter görs begripliga och som framställs som rationella och 

genomtänka. Att genom undervisningen ge politik och partier en rationell bild är enligt Sandin ett 

exempel på hur undervisningen legitimerar den rådande politiska ordningen.  Även om Sandins 14

undersökning riktar sig mot grundskolan och i synnerhet samhällskunskapsundervisning i årskurs 7 

till 9 riktar den ändå ljus på hur undervisning i samhällskunskap kan legitimera rådande 

samhällsbild där kritiskt tänkande gentemot exempelvis politik inte ges utrymme utifrån 

undervisningsinnehållet.  

I Prov och bedömning i samhällskunskap undersöker Christina Odenstad hur skriftliga prov på 

studie- och yrkesförberedande program konstrueras i samhällskunskap. Undersökningen visar bland 

annat att inom kategorin statsskick och demokrati är det framförallt frågor kring Sveriges statsskick 

som dominerar provfrågorna. Proven erbjuder eleverna jämförelser mellan riksdag och regering 

samt mellan demokrati och diktatur. Eleverna får också möjlighet enligt provens konstruktion att 

problematisera demokratins brister men även varför demokrati är ett bättre alternativ än diktatur. 

Det visar sig att elever på yrkesförberedande program, till skillnad från elever på 

studieförberedande program, får mindre möjligheter att analysera utifrån provens konstruktion. 

Däremot erbjuder kunskapsområdet ”Svenskt statsskick och demokrati” färre möjligheter till 

analys, jämförelser och argumentation oavsett vilket program eleven läser. Det innebär att 

problematiserande frågor får mindre utrymme inom kunskapsområdet ”Svenskt statsskick och 

demokrati” till skillnad från andra kunskapsområden som ”massmedia” och ”ekonomi”.  Odenstad 15

belyser samhällskunskapsämnets karaktär som ett orientering-, analys- och diskussionsämne, där 

bland annat Sveriges statsskick utifrån provens utformning representerar ett orienteringsämne där 

det handlar om att informera hur samhället är konstruerat.  Odenstad synliggör vissa drag i 16

konstruktionen av samhällskunskapsämnet och den kunskap som eleverna ska utveckla. 

Undersökningen lyfter fram två variabler som är avgörande i hur lärare i samhällskunskap 

 Sandin 2015, s. 272-274.13

 Sandin 2015, s. 208. 14

 Odenstad 2010, s. 112-119.15

 Odenstad 2010, s. 174.16
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konstruerar skriftliga prov, där det dels är kunskapsområdet och dels vilket program eleverna läser 

som möjliggör träning och utveckling av analysförmåga och problematisering. Därmed tyder det på 

att det kritiska tänkandet inte får särskilt stort utrymme i kunskapsområdet ”Svenskt statsskick och 

demokrati”, i synnerhet för elever på yrkesförberedande program.  

2.2 Kritiskt tänkande och demokrati i läroböcker  
I Demokratins ansikte undersöker Agneta Bronäs hur läroböcker i samhällskunskap gestaltar 

demokrati och utgår från läroböcker mellan åren 1950-1999 där svenska och tyska läroböcker 

jämförs. Undersökningen tar reda på hur begreppet demokrati förändras över tid, hur texten 

fungerar som stöd för elevernas kunskapsprocess och hur läsaren/eleven ges möjlighet att komma 

till tals i texten.  Bronäs resultat visar bland annat att skillnaderna mellan de tyska och svenska 17

läroböckerna är att de tyska läroböckerna framhäver individen och dess handling i det demokratiska 

samhället samt erbjuder mer problematisering kring demokrati. Bronäs pekar också på att 

läroböckernas kunskapssyn är motsägelsefull då de bland annat lyfter fram betydelsen av kritiskt 

tänkande med eget ställningstagande till information men däremot får läsaren små möjligheter att 

själva dra slutsater. Bronäs menar att de svenska läroböckerna betonar vikten av att medborgare gör 

sina röster hörda samtidigt som det förmedlas ett rätt sätt att tänka. Kunskapen i böckerna 

karaktäriseras och framställs som sann fakta med fokus på beskrivande kunskaper.  18

I Selective Critical Thinking undersöker Kjertil Børhaug om norska läroböcker i ämnet 

samhällskunskap öppnar upp för kritiskt tänkande och hur det illustreras. Undersökningen visar att 

de norska läroböckerna till viss del erbjuder ett kritiskt tänkande, men där det kritiska tänkandet 

riktas mot vissa förhållanden men inte mot exempelvis politiska institutioner. Läroböckerna 

framhäver den representativa demokratin och uttrycker en skepticisms mot direktdemokrati, och 

Børhaug drar slutsatsen att läroböckernas budskap är att de demokratiska idéerna likställs med 

representativ demokrati. Det norska demokratiska systemet anses enligt böckerna som demokratiskt 

fulländat, där bland annat medborgare som inte deltar genom valhandling kritiseras för att inte 

stödja det norska politiska systemet. Børhaug menar att läroböckerna jämför Västvärlden med 

ickedemokratiska regimer, vilket leder till en förskjutning av det kritiska tänkandet där 

ifrågasättande riktas mot andra länder och bort från norska förhållanden, på så sätt blir Norge det 

goda exemplet. Sammanfattningsvis menar Børhaug att det finns exempel där kritiskt tänkande 

 Bronäs 2000, s. 21-22.17

 Bronäs 2000, s. 249-250.18
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tillämpas i läroböckerna, men att det är en selektiv form av kritiskt tänkande där fokus riktas bort 

från norsk politik och mot förhållanden i andra länder. I och med att kritiken mot det norska 

politiska systemet saknas menar Børhaug att den selektiva kritiska medborgaren faller in i en 

representativt demokratimodell.  19

I Läroböcker, demokrati och medborgarskap undersöker Kurt Wicke hur läroböcker förhåller sig till 

skolans dubbla uppdrag. På så sätt undersöker Wicke om läroböckernas innehåll reproducerar 

samhällets struktur eller om läsaren utmanas till att ta ställning och eventuellt ändra de sociala 

strukturerna. Resultatet i undersökningen visar bland annat på att läroböckerna presenterar en 

liberal demokrati och representativ statsskick. Wicke menar att den liberala demokratin presenteras 

som antingen identisk med demokratins idéer eller det realistiska sättet att verkställa demokrati.  20

Dessutom visar undersökningen att läroböckerna presenterar innehållet om demokrati och 

medborgarskap som kunskap snarare än perspektiv, vilket enligt Wicke blir till den representativa 

demokratins fördel. Dessa slutsatser gör Wicke bland annat utifrån att direktdemokrati, 

direktaktioner och civil olydnad formuleras som hot mot demokratin. Läroböckerna förmedlar det 

svenska statsskicket som så nära idealet det går att komma, vilket enligt Wicke leder till att 

innehållet uppmanar eleverna att identifierar sig med den rådande strukturen samt att reproducera 

och försvara denna rådande samhällsbild. Vidare förklaras det svenska statsskicket som harmoniskt 

med en konfliktfri relation mellan väljare och politiker.  Wickes undersökning pekar på bristerna 21

hos läroböckerna att förmedla skolans dubbla uppdrag. Det blir snarare en socialisering till det 

rådande samhället med den representativa demokratin i fokus istället för att erbjuda ett 

undervisningsinnehåll med olika perspektiv och uppfattningar kring demokrati. Wickes 

undersökningsområde ligger nära syftet med denna uppsats. Däremot skiljer sig urvalsmaterialet 

mellan Wickes undersökning och denna undersökning. Dessutom syftar denna undersökning till att 

analysera läroböcker som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever 

vilket skiljer sig från Wickes syfte.  

 Børhaug 2014, s. 431-441.19

 Wicke 2019, s. 5-6.20

 Wicke 2019, s. 242-257.21
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2.3 Undersökningens bidrag till forskningsfältet  
Den tidigare forskningen lyfter fram vissa problem med undervisningen i samhällskunskap och 

läroböckers förmedling av demokrati och medborgarskap. Det framgår bland annat att teoretiska 

perspektiv inte ställs mot varandra och att enskilda perspektiv blir den ”sanna bilden”. Utifrån såväl 

svenska som norska undersökningar visar det sig att landets demokrati framställs som nära idealet, 

vilket bland annat leder till att elever socialiseras till rådande samhällsstrukturer där det kritiska 

tänkandet inte ges tillräckligt utrymme. Den tidigare forskningen som lyfts fram har gjort 

jämförande studier för att bland annat se hur svenska och tyska läroböcker framställer demokrati 

med slutsatsen att den demokrati och medborgarskap föreställs på olika sätt. Skillnader märks även 

i Odenstads undersökning om hur prov i samhällskunskap konstrueras där det framgår att de 

skriftliga proven skiljer sig åt mellan elever i yrkesförberedande och studieförberedande klasser, där 

studieförberedande elever får större möjlighet att problematisera och analysera. Utifrån Odenstads 

forskning om hur prov konstrueras väcks ett intresse kring hur vägen till proven ser ut, rättare sagt 

hur undervisningsinnehållet kan se ut och i detta fall riktas fokus mot läroböcker som en del av 

undervisningsinnehållet.  

I Wickes undersökning används läroböcker som riktar sig mot såväl yrkesförberedande som 

studieförberedande elever. Däremot använder inte Wicke sitt materialurval till att jämföra 

läroböckerna utifrån målgrupp. Det som saknas i Wickes studie och den tidigare forskningen är just 

jämförelsen mellan läroböcker som riktar sig mot yrkesförberedande och studieförberedande elever 

och det finns därmed en kunskapslucka inom detta område. Genom att göra denna jämförelse går 

det att se hur läroböckerna förhåller sig till det dubbla uppdraget, och på så sätt se om elever med 

olika inriktingar får samma förutsättningar. Eftersom skolans mål gäller gymnasieskolans samtliga 

elever finns det ett intresse att undersöka hur det dubbla uppdraget hanteras i läroböcker som riktar 

sig mot olika typer av program och elever. I och med kunskapsluckan i tidigare forskning kommer 

denna undersökning bidra till att belysa hur läroböcker som riktar sig mot yrkesförberedande och 

studieförberedande elever framställer demokrati och medborgarskap i relation till skolans dubbla 

uppdrag.  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3. Teori 
I den här delen presenteras undersökningens teoretiska bakgrund. Undersökningen syftar till att 

belysa hur läroböcker framställer demokrati, medborgarskap och läsaren uppmanas ha ett kritiskt 

förhållande till. För att analysera texten i läroböckerna används diskursanalys och denna teori 

kommer presenteras i detta avsnitt. Undersökningen kommer även utgå från Chantal Mouffes 

demokratiteori och vad som enligt denna teori krävs för att en demokrati ska fungera. 

3.1 Diskursanalys 
Teorin som ligger till grund för detta arbete är diskursanalys. Innan en redovisning görs angående 

vad denna teori handlar om ska det påpekas att diskursanalysen också kan användas som metod för 

datainsamling, det är således både en teori och metod. Diskursanalysen som teori kommer 

presenteras i detta kapitel och den metodologiska delen kommer presenteras i kapitel 4.  

Enligt diskursanalysen har språket och förmedlingen av text en central plats i vår uppfattning av 

verkligheten och språket ses därför ha en produktiv roll som organiserar verkligheten. 

Utgångspunkten i diskursanalysen kan därmed förklaras som att ”språket återger inte verkligheten 

på ett direkt eller enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den.”  Diskursanalysen har ett synsätt 22

som innebär att språket inte ses som en neutralt instrument för kommunikation. På så sätt 

representerar inte språket en given verklighet, istället ses språket snarare som organisatör och 

skapare av vår sociala verklighet, exempelvis identiteter och relationer. Det innebär att språket är 

avgörande för våra tankar och handlingar.  

En annan utgångspunkt som diskursanalysen oftast inriktar sig på är makt. Maktperspektivet kan 

exempelvis förstås genom Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursterori. Laclau och Mouffe 

menar att sociala fenomen och vår förståelse av världen aldrig kan låsas fast till en förståelse. Det 

innebär att det finns olika definitioner och uppfattningar av vårt samhälle och att det ständigt förs en 

kamp hur samhället förklaras.  Ett centralt begrepp i deras teori är ”diskursiv kamp” vilket handlar 23

om att olika diskurser har olika sätt att beskriva och uppfatta den sociala världen och att dessa olika 

diskurser kämpar för att låsa fast språkets betydelse till sin uppfattning, alltså få makt över 

begreppet och diskursen.  Den diskursiva kampen kan bland annat förstås genom begreppet 24

 Bergström & Boréus 2005, s. 30522
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demokrati, där begreppet är föremål för en ständig kamp eftersom att det finns olika definitioner av 

vad demokrati innebär.  På så sätt blir maktperspektivet en viktig del av diskursteorin eftersom 25

diskursen rekommenderar vissa handlingar. Vad som är av intresse i diskursanalysen är därmed att 

ta reda på vilka tvingande normer som skapas av diskursen.  Grundsynen i diskursanalysen är att 26

det finns ett samband mellan vår kunskap och handlingar, detta leder till att ”I en bestämd världsbild 

blir några former av handling naturliga och andra otänkbara.”  Därmed drar språket gränser för 27

våra tankar och handlingar, och diskursanalysens intresse är att belysa de ramar som diskursen 

sätter upp. 

Kampen om betydelsebildning är central i diskursanalysen. Utgångspunkten för detta 

konfliktperspektiv hämtas från Antonio Gramsci samhällssyn där han använde begreppet hegemoni 

för att förklara ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas och där rådande 

konflikter inte synliggörs. Detta synsätt tar i första hand hänsyn till ekonomiska förhållanden men 

Laclau och Mouffe använder begreppet hegemoni för att förklara den språkliga nivån.  28

Utgångspunkten i Laclau och Mouffes synsätt är att en diskurs alltid befinner sig i en konflikt 

mellan andra diskurser som har andra synsätt på ett fenomen. Utifrån detta konfliktperspektivet 

används begreppet antagonism för att förklarar när olika identiteter och diskurser stöter samman. 

Denna antagonism försvinner när olika identiteter och andra möjligheter trycks bort vilket sker i en 

hegemonisk intervention.  På liknande sätt som Gramscis förståelse för det sociala livet uppstår 29

hegemoni då uppfattningar inte utmanas och där konflikterna döljs. Det som uppstår i en hegemoni 

är därmed en entydig förståelse av verkligheten. I motsatsförhållande till hegemoni lyfts begreppet 

dekonstruktion fram som har till syfte att belysa att strukturen för diskursen kunde sett ut på ett 

annat sätt. På så sätt går diskursanalysen ut på att dekonstruera de strukturer som håller upp vår 

förståelse av verkligheten.  30

I och med att diskursanalysen utgår från att språket sätter upp ramar för att hur vi tänker och i 

förlängningen hur vi handlar blir det en användbar teori att utgå ifrån i analysen av läroböcker. 

Denna undersökning ska analysera hur läroböcker framställer demokrati och medborgarskap i 

förhållande till skolans dubbla uppdrag och med hjälp av diskursanalysen går det att synliggöra 

 Bergström & Boréus 2005, s. 316.25
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vilka ramar som läroböckerna sätter upp och därmed vilka normer som skapas. Det finns därmed ett 

intresse att använda denna teori för att analysera vilken verklighet av demokrati och medborgarskap 

som läroböcker formar. 

3.2 Agonisk demokrati 
I diskursanalysen som nämndes ovan menar Laclau och Mouffe att det pågår en diskursiv kamp 

mellan förståelsen av den sociala världen. Antagonismen och kampen är därmed ständigt 

närvarande och utifrån denna antagonism har Mouffe formulerat en ”agonisk demokratimodell”. 

Konflikten är fortsatt central i detta synsätt och det är konflikten mellan olika intressen som driver 

samhällsutvecklingen. Däremot menar Mouffe att konflikterna kan uttryckas på olika sätt, vilket 

hon förklarar genom begreppen antagonism och agonism. Antagonismen består av en kamp mellan 

vänner och fiender medan agonismen istället består av en kamp mellan meningsmotståndare. Den 

största skillnaden mellan dessa konflikter är att motståndarna i den agoniska modellen står upp för 

demokratiska principer om ”allas frihet och jämlikhet” men där tolkningen av dessa begrepp skiljer 

sig åt. Kampen består därmed av att meningsmotståndare kämpar för att deras tolkning ska gälla 

samtidigt som de respekterar varandras rätt att kämpa för sina åsikter, vilket inte gäller i den 

antagonistiska kampen mellan vän och fiende där det snarare handlar om att förgöra sin fiende. 

Enligt Mouffes synsätt kräver demokratin meningsmotståndare och konflikter mellan olika 

uppfattningar och därmed bör olika demokratiska politiska ståndpunkter mötas och konfronteras.  31

Eftersom hon lyfter vikten av konflikter kritiserar hon utvecklingen mot en allt mer 

konsensusinriktad politik där skillnader mellan olika ståndpunkter suddas ut med målet att skapa en 

kompromiss mellan olika intressen. Mouffe menar att det måste finnas ett samförstånd kring de 

demokratiska principerna men där tolkningen skiljer sig åt. Skillnaden i uttolkningen är både 

legitim och nödvändig för en demokrati. Den agoniska modellen har därmed en antagonistisk 

dimension där ramen för konflikten äger rum under demokratiska förhållanden och procedurer som 

meningsmotståndarna är överens om.   32

Mouffe tar sin utgångspunkt i Kalla krigets slut, vilket slutade med att den liberala demokratin 

segrade och som enligt Mouffe ledde till en ny världsordning. Däremot har denna demokratiska 

ordning inte lyckats bemöta dagens utmaningar, inte minst den högerpopulistiska utbredningen. Det 

som saknas enligt Mouffe och det som är en av demokratins utmaningar är att stärka politikens 

 Mouffe, 2016, s. 48-49.31
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agoniska karaktär som innebär att konflikter och meningsskiljaktigheter ska ta större plats istället 

föra att uppmuntra samförstånd och konsensus.  Enligt Mouffe är den agoniska karaktären viktig 33

då hon menar att: ”Avsaknaden av reella alternativ till den rådande hegemoniska ordningen har 

hindrat dem som velat bekämpa denna ordning från att finna legitima uttryck för sina strävanden.”  34

Detta citat tydliggör Mouffes ståndpunkt där hon menar att dagens demokrati och politik 

karaktäriseras av en avsaknad av alternativ. Enligt Mouffe krävs det en konfrontation mellan olika 

politiska ståndpunkter för att en demokrati ska fungera och bli levande, därmed är det vitalt att ett 

demokratiskt samhälle består av olika ståndpunkter och flera tänkbara alternativ. Därmed 

eftersträvar hon bland annat en tydligare åtskillnad mellan höger och vänster samt en debatt där 

alternativa politiska projekt erbjuds. Om inte sådana åtskillnader lyfts fram och tar plats finns en 

risk att medborgarnas inte får en tillräckligt brett spektrum av demokratiska identiteter.   35

Oavsett nationell som internationell nivå finns det en risk att skapa samförstånd där 

meningsskiljaktigheter suddas ut enligt Mouffe. Om demokratiska meningsskiljaktigheter 

försvinner blir det en brist på demokratiska identitetsformer. Eftersom konflikten är grunden för 

samhällets utveckling är det viktigt att denna konflikt innefattas inom den demokratiska formen, det 

vill säga agonism. Om konflikten, agonismen och meningsskiljaktigheten suddas ut försvinner även 

olika demokratiska identiteter. Mouffe menar att detta innebär en stor risk eftersom det leder till den 

politiska passionen tar form i andra typer av identiteter, exempelvis nationalism som inte delar de 

demokratiska principerna om ”allas frihet och jämlikhet”. På så sätt blir det en konflikt mellan olika 

värdegrunder snarare än en konflikt mellan olika demokratiska projekt, därför är den agoniska 

demokratimodellen och den pluralistiska demokratin viktig enligt Mouffe.  Det är av den 36

anledningen som Mouffe eftersträvar en demokrati där pluralismen och skillnaderna mellan 

politiska ståndpunkter synliggörs. Kravet på alternativ, meningsmotståndare och olika demokratiska 

projekt blir användbart i denna undersökning.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur läroböcker framställer demokrati och 

medborgarskap i förhållande till skolans dubbla uppdrag som handlar om att både socialisera 

eleverna till rådande samhälle samt utrusta dem med ett kritiskt tänkande där ska ifrågasätta rådande 

samhällsförhållanden. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 möjliggörs, enligt Larsson, ett kritiskt 
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tänkande då eleverna jämför och tar del av olika perspektiv och ståndpunkter. I avsnitt 2.1 samt 2.2 

presenterades även forskningsläge kring kritiskt tänkande i undervisning och läroböcker, där 

tidigare forskare framhäver vikten av olika perspektiv, uppfattningar, teorier och alternativ till den 

rådande politiska ordningen. För att kunna tänka kritiskt och utveckla en förmåga att ifrågasätta 

rådande strukturer krävs därför olika alternativ och perspektiv. Mouffes teori om en välfungerande 

demokrati har liknande utgångspunkt, nämligen att en demokrati kräver olika synpunkter där olika 

typer av demokratiska projekt konfronteras. Vad det kritiska tänkandet och Mouffes teorier har 

gemensamt är därmed kravet på olika synpunkter för att kunna ifrågasätta rådande strukturer, 

därmed blir den agoniska demokratin användbar i denna undersökning.  
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4. Forskningsmetod 
I detta avsnitt presenteras undersökningens metod och hur den appliceras på läroböckerna. I 

avsnittets avslutande del presenteras även de valda läroböckerna och undersökningens avgränsning.  

4.1 Diskursanalys 

Som tidigare nämnt utgår diskursanalysen från att språket har en produktiv roll, vilket kan ses som 

att språket inte återger verkligheten utan den skapar verkligheten. Språket skapar därmed vissa 

mönster av verkligheten och det är dessa mönster som sätter gränser för hur vi tänker och agerar.  37

Denna uppsats ska analysera hur läroböcker framställer demokrati och medborgarskap i förhållande 

till skolans dubbla uppdrag. Diskursanalysen blir därmed användbar för att undersöka vilken 

verklighetsbild som läroböcker skapar.  

Hur en diskursanalys används och tolkas kan dock ske på flera olika sätt då den består av olika 

inriktningar och traditioner. En av dessa traditioner och huvudinriktningar representeras av Laclau 

och Mouffe. En av de grundläggande utgångspunkterna för Laclau och Mouffe är att ett tecken (ett 

begrepp) inte har en given innebörd och att betydelsen kan skifta, denna mångtydighet i betydelsen 

kallar Laclau och Mouffe för element. Ett begrepp som demokrati ses därmed som ett element 

eftersom det är mångtydigt och innefattas av flera definitioner, exempelvis valdemokrati eller 

deltagardemokrati.   38

Tecknets mångtydighet kallas alltså för element, men det som karaktäriserar en diskurs enligt 

Laclau och Mouffe är att mångtydigheten hos tecken begränsas där element övergår till moment. Till 

skillnad från elementets mångtydighet syftar begreppet moment till att betydelsen fixeras och 

begränsas. Begränsningen innebär att diskursen fixeras och blir stadigare, det innebär således att 

andra möjliga förklaringar och betydelser utesluts.  Vad som sker i en diskurs är därmed en 39

tillslutning där tecknets betydelse fixeras. Ett element karaktäriseras alltså av dess mångtydiga 

innebörd men där diskursen låser begreppet till moment vilket innebär att mångtydigheten 

försvinner.  Även om diskursen strävar efter att göra element till moment och avskaffa 40

mångtydighet lyckas detta inte helt och hållet enligt Laclau och Mouffe. Enligt deras synsätt har 
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momenten potential att vara mångtydiga och är därmed potentiella element. Därmed är fixeringen 

och tillslutningen av tecknets betydelse tillfällig och kan alltid förändras.  

Enligt Laclau och Mouffe får ett element sin identitet när det sätts i relation till andra ord, då det 

artikuleras. Eftersom ett element är mångtydigt säger det inte så mycket i sig utan det är först i 

relation till andra tecken som det får sin identitet och betydelse, vilket i sig är en tillslutning. 

Artikuleringen är därmed en del av diskursens tillslutningen där tecknets identitet förändras 

beroende på hur det artikuleras, det vill säga vilka ord det relateras till. Ett element fixeras därmed 

beroende på artikulationen och vilka ord som sätts i relation med elementet, därmed är det 

artikuleringen som skapar strukturen och betydelsen av begrepp. I en diskurs griper artikuleringen 

in hela tiden men eftersom en total tillslutning inte är möjlig och att det finns andra sätt att förstå ett 

tecken, därför förs det alltid en kamp om hur strukturen ska se ut och vilken betydelse ett tecken ska 

få.  Ett ytterligare begrepp som är viktigt i Laclau och Mouffes diskursteori är nodalpunkter. Det 41

som sker i artikuleringen är bland annat att vissa tecken får en särskild ställning i diskursen. 

Begreppet nodalpunkter förklaras som tecken som har en central roll i diskursen, som ett slags 

privilegierat tecken som ständigt återkommer och som andra tecken förhåller sig till.  I och med att 42

en nodalpunkt har en central roll i diskursen kan den ses som en knutpunkt som andra tecken 

förhåller sig till. Därmed är det av vikt att undersöka hur nodalpunkter förhåller sig till andra tecken 

för att se hur diskursen är organiserad. Sammanlänkningen mellan olika knytpunkter leder till en 

ekvivalenskedja vilket synliggör diskursens utmärkande drag. Genom kartläggningen av 

nodalpunkter och ekvivalenskedja blir det därmed möjligt förstå och tolka textens innehåll och 

karaktär.  43

I denna undersökning kan begreppet demokrati ses som ett element eftersom det finns olika 

uppfattningar kring vad demokrati innebär och hur det definieras. Med hjälp av diskursanalys och 

de begrepp som Laclau och Mouffe formulerar kommer den här undersökningen ta reda på hur 

elementet demokrati artikuleras. Genom att ta reda på vilka ord som elementet demokrati kopplas 

till och vilka tecken som får en särskild ställning går det att förstå vilken typ av diskurs som 

läroböckerna konstruerar. 
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Laclau och Mouffes teori förklaras som att de skriver om diskursanalys men att de inte genomför 

några egna analyser av empiriskt material.  På så sätt kan Laclau och Mouffes diskursanalys vara 44

något problematiskt som en metod då den inte erbjuder några specifik beskrivning hur en textanalys 

ska genomföras. Däremot finns det styrkor med diskursanalysen efter som den synliggör vilka 

ramar en text sätter upp och dessutom erbjuder Laclau och Mouffes diskursanalys begrepp som blir 

användbara i denna undersökning. Nodalpunkter är en del av artikuleringen och organiserar därmed 

diskursen, och begreppet nodalpunkter blir därmed viktigt för att undersöka hur demokrati 

framställs i läroböckerna och hur det dubbla uppdraget hanteras.  

Utgångspunkten i denna undersökning är att begreppet demokrati ses som ett element. Genom att 

kartlägga diskursens nodalpunkter samt se hur ekvivalenskedjan sammanlänkas i texten är det 

möjligt att tolka läroböckernas innehåll och karaktär samt utröna hur innehållet förhåller sig till 

skolans dubbla uppdrag. Därmed går det att svara på undersökningens forskningsfrågor och syfte. 

Det ska påpekas att det finns andra metodologiska förhållningssätt att analysera texter än genom en 

diskursanalys. En text kan bland annat analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Den typen av 

textanalys syftar dock i första hand mäta företeelser. En innehållsanalys är därmed i första hand en 

kvantitativ metod med fokus på att kvantifiera företeelser i en text. En undersökning som använder 

sig av en innehållsanalys kan exempelvis mäta och räkna förekomsten av vissa begrepp för att se 

hur stor plats detta begrepp har i en text. Därmed går det att med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys se hur ofta ett ord används.  Syftet med den här undersökningen är däremot inte att 45

ta reda på hur ofta vissa ord förekommer utan intresset ligger snarare i hur ordet i sig förklaras. Det 

är därmed inte intressant att exempelvis se hur ofta ett begrepp som demokrati förekommer i texten 

utan snarare hur begreppet demokrati förklaras.    

4.2 Urval och material 
Det material som ligger till grund i denna underökning är läroböcker i samhällskunskap som riktar 

sig mot yrkesförberedande och studieförberedande kurser då syftet är att belysa hur skolans dubbla 

uppdrag återspeglas i dessa läroböcker. 
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Urvalet har framförallt gjorts utifrån ett målstyrt urval vilket innebär att materialet har valts ut 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  Materialet måste således väljas ut så att syfte 46

och frågeställningar kan besvaras vilket leder till att urvalet i denna undersökning blir läroböcker i 

samhällskunskap som riktar sig mot yrkesförberedande program och studieförberedande program. 

Ett urvalet gjorts på totalt fyra läroböcker i samhällskunskap där två av dessa läroböcker riktar sig 

mot yrkesförberedande program och de övriga två riktar sig mot studieförberedande program. 

Dessutom har det målstyrda urvalet gjorts utifrån den aktuella läroplanen där de valda läroböckerna 

utgår från 2011 års läroplan.  

De böcker som undersökningsmaterialet består av är Libers samhällskunskap 123, Perspektiv på 

samhället 1-2-3, Kompass till samhällskunskap 50 och Reflex 50 - Samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Libers samhällskunskap 123 är skriven av Daniel West och Uriel Hedengren och 

gavs ut 2018 och riktar sig mot alla kurser i samhällskunskap på gymnasiet. Perspektiv på 

samhället 1-2-3 är skriven av Johan Eriksson, Peggy Thornström och Jenny Kesselfors och gavs ut 

2017 och riktar sig mot alla kurser i samhällskunskap på gymnasiet. Kompass till samhällskunskap 

50 är skriven av Maria Eliasson och Gunilla Nolervik och gavs ut 2018 och riktar sig mot kursen 

samhällskunskap 1a1 som är ämnad för yrkesförberedande program, detsamma gäller läroboken 

Reflex 50 - Samhällskunskap för gymnasieskolan som är skriven av Lars-Olof Karlsson och som 

utgavs 2018. En tydlig skiljelinje mellan böckerna är att Libers samhällskunskap 123 och 

Perspektiv på samhället 1-2-3 riktar sig mot flera kurser medan Kompass till samhällskunskap 50 

och Reflex 50 - Samhällskunskap för gymnasieskolan riktar sig mot en specifik kurs, nämligen 

samhällskunskap 1a1. I och med att de två förstnämnda böckerna riktar sig mot flera kurser och de 

två sistnämnda riktar sig mot en kurs kan det tyckas som ett snedvridet urval. Det finns däremot 

inget intresse att jämföra läroböcker från enskilda kurser, exempelvis samhällskunskap 1a1 mot 

samhällskunskap 1b, mot varandra. Intresset ligger snarare i att undersöka vilken bild av demokrati 

och medborgarskap som förmedlas i läroböcker som är riktade mot yrkesförberedande elever 

respektive studieförberedande elever. På så sätt blir detta urval relevant då dessa läroböcker har 

olika målgrupper.  

Det har även gjorts en avgränsning till de kapitel som specifikt behandlar demokrati och 

medborgarskap. Därmed utesluts övriga delar i boken som förvisso kan behandla frågor om 
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demokrati, medborgarskap och kritiskt tänkande. Att ta hänsyn till alla kapitel i läroböckerna blir 

för omfattande och utifrån undersökningens syfte är det av särskilt intresse att undersöka kapitel 

som uttryckligen handlar om demokrati och medborgarskap.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avser att säkerställa tillförlitligheten i en undersökning och reliabiliteten i en 

undersökning stärks desto mer utvecklad analysverktyget är. Diskursanalysen i sig är en relativt 

öppen metod och som tidigare nämnt erbjuder inte diskursanalysen en tydlig beskrivning av hur en 

text ska analyseras vilket kan vara problematiskt utifrån undersökningens reliabilitet. För att stärka 

reliabiliteten krävs det därmed en öppenhet och transparens där forskaren förklarar hur och varför 

undersökningen kommit fram till resultatet. En kritik som kan riktas mot undersökningar som 

använder diskursanalys är att slutsatserna kan vara svåra att förstå eftersom hela 

undersökningsmaterialet inte presenteras. Därmed krävs det att forskaren förklarar varför den 

kommit fram till ett visst resultat.  Validitet i undersökningen handlar om hur väl undersökningen 47

svarar på undersökningens frågeställning. I en diskursanalys ses inte forskaren som enbart en 

utomstående observatör. Istället är forskaren en del av studieobjektet där den egna bakgrunden och 

förförståelsen påverkar frågornas svar.  Ett sätt att stärka validiteten är likt reliabiliteten att vara 48

transparent och öppen. Att låta citat ha en framträdande plats i undersökningen kan vara ett sätt att 

gynna transparensen i undersökningen.  I den här undersökningen kommer jag därför i så stor grad 49

som möjligt presentera citat från läroböckerna samt kommentera hur dessa citat tolkas. I 

analysdelen kommer läroböckernas innehåll diskuteras i relation till teori och tidigare forskning. 

Därmed är avsikten stärka undersökningens transparensen och öppenheten.  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5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet och hur läroböckerna i samhällskunskap artikulerar den 

föreställda demokratin och medborgarskap samt hur det förhåller sig till kritiskt tänkande. 

5.1 Kompass till samhällskunskap 50 
Texten inleder mena att beskriva att demokrati handlar om såväl organisation, värden samt 

möjligheter att vara med och bestämma:  

I en demokrati finns spelregler för hur samhället ska styras som utgår från att alla människor har lika 
värde och ska ha samma möjligheter att påverka samhället. […] Rätten att rösta i fria val är en 
grundläggande rättighet. […] Möjlighet att kunna vara med och påverka i vardagen – hemma, på skolan 
eller arbetsplatsen och i olika föreningar – är också viktigt i en demokrati.   50

Texten formulerar inledningsvis en bred definition av demokrati och utrycker olika former av 

demokratiskt deltagande utan att för den delen nämna olika demokratimodeller. Texten påpekar 

även att alla demokratiska beslut måste accepteras och följas.   51

Enligt texten finns det vissa krav som ställs för att en demokrati ska få möjlighet att ett land ska 

kunna kalla sig demokratiskt. De kännetecken som texten formulerar är frihet som innebär 

möjligheten att föra fram sina åsikter genom bland annat yttrandefrihet. Det andra kännetecknet är 

folket styr som innebär att alla vuxna medborgare ska ha rätt att rösta där alla har en varsin röst. Det 

tredje kännetecknet är att majoriteten bestämmer som hänvisar till att majoritetsprincipen innebär 

att den som får flest röster vinner, men att majoriteten måste ta hänsyn till alla människors fri- och 

rättigheter. Det fjärde kännetecknet är rättssäkerhet som hänvisar till att alla är lika inför lagen.  52

Inledningsvis sker en tillslutning av begreppet demokrati till att handla om åsiktsfrihet, rösträtt och 

rättssäkerhet. Tillslutningen fortsätter under rubriken ”Hur fattas ett demokratiskt beslut?” nämner 

texten att:  

Det är inte möjligt att alla människor är med och bestämmer i alla frågor. När vi röstar i val till riksdag, 
landsting eller region och kommun väljer vi människor som ska representera oss väljare. De människor vi 
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väljer är engagerade i politiska partier som står för vissa visioner om hur samhället ska vara. […] Det 

betyder också att vi kan välja andra representanter i nästa val om vi är missnöjda.  53

Enligt citatet är det inte möjligt att alla medborgare är en del av beslutsfattandet och lösningen på 

detta problem är den representativa demokratin. Politikerna står för engagemanget och visionerna 

och medborgarens möjlighet att förändra politiken görs vid nästa valtillfälle. Från textens inledande 

utgångspunkt med en bredare definition av demokrati blir det tydligare tydligt att demokrati och 

medborgarskap övergår från det mångtydiga elementet till ett tillslutet moment där demokratiskt 

medborgarskap först och främst handlar om att delta i val.  

Under rubriken ”Hur mår den svenska demokratin” poängterar texten att ingen demokrati är perfekt 

och den svenska demokratin framställs som stark men inte utan brister och problem. De problem 

som framställs är att valdeltagandet sjunker även om det i en internationell jämförelse är högt. Det 

är framförallt unga, invandrare och de med låg utbildning som inte använder sin rösträtt i jämförelse 

med andra grupper i samhället. Det förklaras genom att politiska frågor kan vara svåra att sätta sig 

in i där väljare behöver ta reda på fakta och bilda sig en uppfattning för att kunna välja ett parti att 

rösta på.  Återigen sker en tillslutning där demokrati blir ett moment som karaktäriseras av 54

valhandling där de demokratiska problemen i Sverige kopplas till att valdeltagandet sjunker.  

Ett annan problem i den svenska demokratin som texten lyfter är att partier tappar medlemmar där 

bland annat unga istället blir medlemmar i andra organisationer som driver politiska frågor. 

Användandet av sociala medier är också exempel på hur ungdomar för fram sina politiska åsikter. 

Fördelen med sociala medier förklaras genom att det är enkelt att föra fram sina åsikter och där 

politiker kan ta del av väljarnas åsikter. Näthat, kränkningar och trakasserier förklaras som 

nackdelar med sociala medier där texten avslutar med att ställa frågan: ”Vem vill bli politiker om 

det innebär att leva med hot och trakasserier?”.  Vidare framhäver texten att demokrati kräver 55

tålamod: 

De politiker vi väljer att representera oss i kommuner, landsting, regioner och i riksdagen måste sätta sig 
in i många och ofta svåra frågor. Det kan ta lång tid att förhandla sig fram till en lösning som majoriteten 
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kan acceptera. Politikerna måste tänka på vilka följder besluten får på lång sikt och hur de påverkar olika 

grupper i samhället. Resurserna räcker ju inte till allt och många beslut kräver hårda prioriteringar.  56

Textens formuleringar manar till tålamod för den representativa demokratin eftersom politiker 

måste sätta sig in i svåra frågor. Medborgarens roll är enligt texten att välja fram politiker, men 

därefter utvecklas inte medborgarens roll och i förhållande till citatet ovan kan medborgaren förstås 

som en passiv och tålmodig observatör.  

I andra delar av texten framförs däremot medborgarens engagemang och under rubriken ”politik 

utanför partierna” förklaras att det inte behövs politiska partier för att engagera sig i samhällsfrågor. 

Medlemsskap i andra organisationer eller engagemang i diskussionsforum på internet kan vara ett 

sätt att föra fram sina åsikter. Den tidigare tillslutningen av det demokratiska deltagandet breddas 

därmed till att handla om andra former av deltagande än vad den representativa demokratin 

erbjuder. Texten lyfter också att vissa organisationer använder sig av civil olydnad och läroboken 

menar att dessa organisationer anser att människor har ett moraliskt ansvar som står ovanför 

lagen.  Efter denna formulering presenteras en diskussionsuppgift som utgår från ett autentiskt fall 57

med rubriken ”Civil olydnad - okej eller inte?”. I denna uppgift presenteras ett fall och dess 

händelseförlopp med avslutande frågor som: ”Vad tycker du? […] Är det rimligt att begå brott för 

att uppnå en förändring i samhället? Eller är det olagliga handlingar som överhuvudtaget aldrig kan 

försvaras?”  Detta avsnitt utmanar tidigare beskrivning av demokratiska beslut där medborgare ska 58

ha tålamod och acceptera demokratiska beslut. Därmed utmanas till viss del den representativa 

demokratin.  

Däremot är textens genomgående beskrivning av medborgaren förklaras som ”väljare”. Under 

rubriken ”Rösträtt och val” poängterar texten vikten av att rösta genom att formulera: ”För att den 

svenska demokratin ska fungera är det viktigt att så många som möjligt röstar.”  Den svenska 59

demokratin likställs därmed med den representativa demokratin där det avgörande deltagandet är 

medverkande genom valhandling, och återigen tillsluts demokrati till att handla om att välja 

politiker som ska styra landet. Därefter följs texten av av rubriken ”Varför ska man rösta?” som 

motiverar varför det är viktigt att delta i valen. Texten nämner bland annat att alla påverkar valet 
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lika mycket och att det inte spelar någon roll om man är ung eller gammal, rik eller fattig. Vidare 

nämner texten att de äldre i samhället får mer makt om unga inte väljer att delta i valen. Texten 

fortsätter med:  

Politikernas mål är att vinna väljarnas förtroende och röster. Inför varje val lägger de politiska partierna 
ner mycket tid och pengar på att föra fram sin politik på olika sätt.   60

Texten formulering tyder på att medborgaren har en skyldighet gentemot politikerna och de 

politiska partierna eftersom de lägger ner mycket möda i både tid och pengar inför varje val. Texten 

förklarar även medborgaren som en ”väljare” och ställer sig därmed bakom den representativa 

demokratin.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera representativ demokrati, valdeltagande och individens 

rättigheter utgör textens nodalpunkter. Dessa tecken har därmed en särskild ställning i diskursen.  

Med hjälp av begreppet ekvivalenskedjan går det att kartlägga vad som sammanlänkas med 

nodalpunkterna, där den demokratiska friheten och jämlikheten kopplas till likhet inför lagen och att 

alla påverkar val lika mycket genom valhandlingen. Textens menar däremot att att alla medborgare 

inte kan vara med och ta beslut i en demokrati och utesluter därmed direktdemokrati. Istället ska 

”väljaren” ska vara tålmodig och rösta fram politiker som står för engagemang och visioner. Denna 

tillslutning av demokrati utmanas till viss del då läsaren får reflektera kring civil olydnad och andra 

sätt att delta politiskt. Överlag undviker texten att presentera meningsmotståndare och olika 

uppfattningar om demokrati och undviker därmed ett kritiskt förhållningssätt mot den föreställda 

demokratin då den inte utmanas.  

5.2 Reflex 50 - Samhällskunskap för gymnasieskolan 
Under rubriken ”Vad innebär demokrati” förklarar texten hur ett land ska organiseras för att vara 

”ett fullvärdigt demokratiskt styrelseskick”. Texten radar upp sex kriterier för en demokrati som 

enligt texten är ”Allmän och lika rösträtt”, ”Fri partibildning och regelbundna val”, ”Valhemlighet”, 

”Fri opinionsbildning”, ”Majoritetsprincipen” och ”Rättssäkerhet”. Därefter formulerar texten:  

Demokrati förutsätter inte bara politiska val, utan också att de röstande kan välja. Det ska alltid finna 
minst två politiska partier eller kandidater att välja mellan. I ett demokratiskt samhälle kan man vara 
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oenig om det mesta, utom i kravet på mångfald: det krävs flera åsikter, pluralism, i ett demokratiskt 

samhälle.   61

Texten belyser också att de sex demokratiska kriterierna måste kompletteras med de mänskliga 

rättigheterna för att ett land ska kunna vara demokratiskt. 

Demokratin är ofullständig om man inte tar med skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna. Om man 
skulle nöja sig med de sex punkterna på sidan 74 är det risk för att demokratin skulle leda till 
”majoritetens tyranni” när minoriteten konsekvent körs över.  62

Texten artikulerar därmed en demokrati som innebär rösträtt, val, olika åsikter samt mänskliga fri- 

och rättigheter. Ett demokratisk samhälle kräver därmed respekt för de mänskliga rättigheterna samt 

respekt för oliktänkande. Respekten för människovärde och toleransen mot oliktänkande kan leda 

till vissa problem enligt texten. Oliktänkande kan enligt texten bland annat handla om att vissa 

stödjer främlingsfientliga och rasistiska politiker, och texten ställer fråga; vad händer då?  

Det vanliga svaret är nog att den representativa demokratin bör lösa den här typen av konflikter genom att 

de valda ledamöterna med visst tålamod ska försöka leda opinionen. 

I demokratiska stater som Sverige råder mötes- och demonstrationsfrihet. Det innebär att t.ex. att 
nynazistiska organisationer har rätt att demonstrera för sina åsikter, bara de håller sig inom lagens gränser 

och inte för sig skyldiga till exempelvis hets mot folkgrupp. Man kan uttrycka det så att organisationer 
kan utnyttja demokratin för att avskaffa den! Det demokratiska samhället får endast ta till demokratiska 
metoder i kampen mot terrorister och andra demokratins fiender.  63

Texten belyser att det finns grupper som utnyttjar de demokratiska rättigheterna men att de 

samtidigt är demokratins motståndare. Lösningen på problemet är enligt texten demokratiska 

metoder. Valda ledamöter ska ha tålamod där de inte faller in i samma retorik, istället ska de leda 

opinionen snarare än att att ledas av den. Den representativa demokratin kan här ses som en 

nodalpunkt med en särskild ställning i diskursen i och med att det ses som en lösning på de 

konflikter som uppstår i samhället och det är den representativa demokratin som ska motverka 

antidemokratiska rörelser. 

 Almgren et al. 2018, s. 74.61

 Almgren et al. 2018, s. 77.62

 Almgren et al. 2018, s. 78.63

!26



Valda ledamöter och den representativa demokratin får därmed en avgörande roll i kampen för 

demokrati. Texten belyser dock att den representativa demokratin inte är den enda metoden för hur 

demokrati ska tillämpas på, då det även är möjligt för ett land att tillämpa direktdemokrati. Däremot 

förklarar texten att den vanligaste metoden är den representativa demokratin. Texten ställer sig 

frågan: ”vilken metod är då bäst?” och svarar därefter:  

Ett argument för den indirekta demokratin är att de valda representanterna har större möjligheter att sätta 
sig in i frågorna, de är mer pålästa helt enkelt. Direktdemokratin är dyr och omständig och folk tröttnar 
ofta på att rösta. I Schweiz är deltagandet i genomsnitt 40 procent. Dessutom framförs ibland åsikten att 

folk inte alltid förstår sitt eget bästa och skulle ”rösta fel” om de fick chansen.   64

Texten beskriver därmed att de valda politikerna är mer pålästa och att en direktdemokratisk modell 

är dyr, leder till att folk tröttnar på att rösta samt att de inte vet sitt eget bästa. Den rådande 

representativa demokratin framställs därmed som bättre i jämförelse med direktdemokratin, genom 

att enbart lyfta positiva aspekter med den representativa demokratin till skillnad från 

direktdemokratin där enbart negativa utfall beskrivs. 

Som tidigare nämndes förklarades nynazistiska organisationer som ett exempel på demokratins 

fiender. Under rubriken ”Civil olydnad - brott eller solidaritet” förklarar texten att det finns andra 

grupper som inte accepterar de demokratiska spelreglerna, exempelvis djurrättsaktivister. Därefter 

förklarar texten vad civil olydnad innebär och menar att det inte är enkelt att bedöma dessa aktioner 

eftersom:  

Arbetarrörelsen, frikyrkorna och andra stora organisationer idag tvingades genom protester, 
demonstrationer och andra former av civil olydnad kämpa sig till en plats i samhället. […] Ett politiskt 

beslut blir formellt lagligt när det har tillkommit i laga ordning. Men därigenom får beslutet inte 
automatiskt legitimitet, det vill säga blir folkligt förankrat.   65

Därefter hänvisar texten till den statlig utredningen, Demokratiutredningen (SOU 2000:1), som 

uppmanar att domstolar borde ta hänsyn till moraliska motiv vid en civil olydnadsaktion. Texten 

framhäver att utredningens åsikter inte påverkat lagstiftningen och därefter om läsaren kan tänka sig  

att genomföra någon form av civil olydnad och i sådana fall vad som vill uppnås, på vilket sätt och 

om läsaren är beredd att ta straffet som domstolen dömer ut. Den tidigare artikulerade 
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föreställningen om demokrati som framförallt karaktäriseras av representativ demokrati utmanas 

därmed genom avsnittet om civil olydnad då det beskrivs som ett sätt att kämpa sig till en plats i 

samhället.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att representativ demokrati och mänskliga fri- och 

rättigheter är textens nodalpunkter som diskursen kretsar kring. Ekvivalenskedjan synliggör de 

utmärkande dragen och det framgår exempelvis genom att den demokratiska friheten och 

jämlikheten handlar om allmän och lika rösträtt, att alla människor är lika inför lagen och alla har 

rätt att yttra sig. Individen ska också skyddas mot ”majoritetens tyranni”. Dessutom kopplas 

demokratiskt deltagande först och främst till valhandling och de valda politikerna löser de 

konflikter som uppstår genom att leda opinionen. Demokrati tillsluts till att handla om politiker och 

lagar som skyddar demokratin, där medborgare inte alltid vet sitt eget bästa. Det utmanas till viss 

del i avsnittet om civil olydnad då det förklaras som ett sätt för medborgare att kämpa för sin plats i 

samhället och där läsaren får reflektera kring om civil olydnad kan rättfärdigas.  

5.3 Libers samhällskunskap 123  
I texten presenteras att demokrati innebär folkstyre men att det finns olika uppfattningar kring 

demokratins praktiska tillämpning. Till skillnad från de andra läroböckerna presenterar denna text 

uttryckligen kraven för den liberala demokratin. Där länder som uppfyller krav som regelbundna 

politiska val, yttrandefrihet, allmän rösträtt, majoritetsprincipen och rättssäkerhet är därmed liberala 

demokratier.  Texten formulerar sedan att den liberala demokratin står upp för människors lika 66

värde där varje individ har vissa naturliga och okränkbara mänskliga rättigheter, och förklarar 

därefter:  

Ibland säger man att den politiska liberalismen och respekten för individens rättigheter i Sverige har tagit 
formen av en överideologi eftersom nästan alla de etablerade politiska partierna i stort delar dessa 
grundläggande värderingar och uppfattningar.  67

Texten inleder med en tillslutning av demokrati där det blir ett moment i form av politiska val och 

mänskliga fri- och rättigheter. Texten förklara också att den liberala demokratin har tagit formen av 

 West & Hedengren 2018, s. 142.66

 West & Hedengren 2018, s. 142-143.67

!28



en överideologi och gör därmed en tillslutning genom att utesluta olika uppfattningar om demokrati 

hos de etablerade politiska partierna.  

Under rubriken ”Åskådar- och deltagardemokrati” lyfter texten fram olika sätt att engagera sig 

politiskt. Texten beskriver att befolkningen i en åskådardemokrati är passiv och följer politiken utan 

att engagera sig i partier eller organisationer till skillnad från deltagardemokratin där befolkningen 

deltar i partier, organisationer och intressegrupper där befolkningen deltar i demonstrationer eller 

skriver bloggar om samhällsfrågor. Vidare lyfter texten att:  

En representativ demokrati är på många sätt beroende att många är beredda att engagera sig och en 

renodlad åskådardemokrati är därför svårt att tänka sig. […] För det andra är det viktigt att så många 
idéer, uppfattningar och åsikter som möjligt kommer fram i samhällsdebatten. Annars finns en risk det 
risk för att många upplever ett växande avstånd mellan folket och de folkvalda. Något som ibland kan ta 

sig uttryck i politikerförakt – att människor slutar tro på politiker.   68

Enligt textens formulering likställs i stort sett den representativa demokratin med 

deltagardemokratin i och med formuleringen att den representativa demokratin är beroende av 

engagemang i form av deltagardemokrati. Därmed likställs dessa demokratimodeller istället för att 

belysa deras skilda uppfattningar om demokratiskt deltagande. Detta avsnitt följs av rubriken ”Den 

liberala demokratins kritiker” nämner texten att den representativa demokratin möts av vissa 

kritiker som vill att besluten ska fattas på lokal nivå och förespråkar därmed decentralisering men 

även direkt demokrati och folkomröstningar.  

Ett problem med direkt demokrati är att många av de beslut som idag fattas av valda representanter är 
både komplicerade och krävande att sätta sig in i. En av anledningarna till att vi överlåter beslut åt 

politiker är att de ska kunna ägna en stor del av sin tid åt de frågor de är med och fattar beslut om. Risken 
med direkt demokrati är att många människor kommer att rösta för eller emot förslag de inte har 
tillräckliga kunskaper om.  69

Även om avsnittet ämnar att lyfta fram kritik mot den liberala demokratin slutar det med att texten 

belyser nackdelar med direkt demokrati där medborgarna inte verkar ha den kompetensen som 

politiker har. På så sätt framförs ett försvar till den representativa demokratin där medborgaren ska 

lita på politikernas omdöme och kunskap. I och med dessa formuleringar verkar det som att texten 

förespråkar den åskådardemokrati som tidigare ansågs som otänkbar. 
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Under rubriken ”mänskliga rättigheter” belyser texten de mänskliga rättigheternas relation till 

demokrati och beskriver att det finns olika typer av mänskliga rättigheter som visar sig i politiska, 

sociala och ekonomiska rättigheter. Efter redovisning av vad de kan innebära frågar texten:  

Är alla rättigheter lika viktiga eller finns det skillnader mellan dem? Vissa menar att det är stor skillnad 
mellan att kräva att människor ska respektera andras frihet och att kräva att människor har en plikt att 

aktivt hjälpa andra, till exempel genom att via skatter tvingas betala för andras arbetslöshet, utbildning 
eller bostad. Andra menar att de politiska rättigheterna på sätt och vis förutsätter de sociala och 
ekonomiska rättigheterna. Vad, frågar de, är exempelvis ”rätten till liv” värd om man saknar mat för 

dagen eller tak över huvudet?  70

Texten belyser här olika uppfattningar kring de mänskliga rättigheterna, där olika länder har olika 

uppfattningar i denna fråga. På så sätt öppnas det upp olika tolkningar av de mänskliga rättigheterna 

utan att den ena eller andra tolkningen förkastas, texten lyfter på så vis fram meningsmotståndare.  

Längre fram belyser texten att det finns en konflikt inom den liberala demokratins principer, där 

texten exemplifierar detta genom att majoritetsprincipen inte alltid behöver vara förenlig med 

principen om alla människors lika rättigheter genom formuleringen: 

För förespråkare av en liberal syn på demokrati är det faktum att individens rättigheter begränsar vad 
majoriteten kan bestämma ändå inget problem, det är själva poängen med den liberala demokratin. 

Individens rätt går före majoritetsprincipen. För andra går emellertid gruppens, eller kollektivets, vilja 
före individens rätt. Detta behöver i sig inte vara en odemokratisk uppfattning, med speglar en annan, mer 
kollektivistisk, syn på demokrati än den som kommer från den politiska liberalismen.  71

Enligt texten finns det därmed olika syn på demokrati och demokratiska värden. Den liberala 

demokratin förklaras som en form av demokrati där vissa principer råder. Texten framhäver också 

att demokratin kan präglas av en mer kollektivistisk syn i motsats till den liberala demokratin, men 

utan att precisera vad denna kollektivistiska syn innebär. 

Under rubriken ”Icke-liberal demokrati” presenteras den politiska utvecklingen i Ungern med 

utgångspunkt i ett tal av den ungerska premiärministern Victor Orban. Texten beskriver att Orban 

och partiet Fidesz vill leda Ungern bort från den liberala demokratin ock istället leda en ”demokrati 
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med nationella förtecken”  där majoritetsbefolkning rättigheter ska sättas främst. Texten beskriver 72

bland annat att det lett till att valsystemet har förändrats och att press- och yttrandefriheten har 

inskränkts. Texten förklarar därefter att det finns olika syn på demokrati och att den liberala 

demokratin och Orban har olika uppfattningar, där Orban ifrågasätter den liberala demokratin som 

överideologi vilket bland annat fått kritik från många länder och organisationer som står upp för 

demokratiska principer och pressfrihet. Texten nämner också att flera andra östeuropeiska länder 

har tagit samma riktning som Ungern, men att dessa uppfattningar även finns i Sverige. Texten 

avslutar med en frågeställning till läsaren: ”är ickeliberal demokrati eller illeberal demokrati en 

”riktig” demokrati? Varför/varför inte?”  Detta avsnitt presenterar andra sätt att tolka demokrati där 73

de liberala friheterna inskränks, där läsaren får ta ställning till om det är en riktig demokrati.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att individens fri- och rättigheter samt representativ 

demokrati utgör diskursens nodalpunkter. Demokratins frihet och jämlikhet kopplas till 

yttrandefrihet och likhet inför lagen. Den representativa demokratin kompletteras förvisso med 

deltagardemokrati men snarare som en del av den representativa demokratin än ett annat sätt att 

tolka det demokratiska deltagandet, på så sätt undviker texten att koppla representativ demokrati till 

åskådardemokrati. Den representativa demokratin framstår också som fördelaktig i jämförelse med 

direktdemokrati som riskerar att leda till ogenomtänkta beslut. Texten öppnar till viss del upp för 

olika tolkningar kring demokratins frihet och jämlikhet, där olika tolkningar kring individuella 

rättigheter och kollektiv vilja förmedlas som demokratiska uppfattningar. Det saknas dock en 

redogörelse av vad den kollektiva viljan kan vara vilket gör att de individuella rättigheterna inte 

utmanas och det saknas därmed alternativ samt ett kritiskt förhållningssätt till denna överideologi  

som enligt texten råder i Sverige. 

5.4 Perspektiv på samhället 1-2-3  

Texten inleder med att presentera krav för att ett samhälle ska kunna kallas demokratiskt, där bland 

annat ”folket styr” genom allmän rösträtt och regelbundna val, ”majoritetsprincipen” där det 

förklaras att flest röster vinner, ”politisk pluralism” som hänvisar till att en demokrati kräver minst 

två partier och där en demokrati dessutom uppmuntrar åsikter från bland annat föreningar och 

journalister, ”politiska fri- och rättigheter” där texten bland annat pekar på att demokratier inte får 
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tvinga medborgare att rösta på ett visst sätt. Dessutom lyfter texten fram att demokratin kräver 

respekt för mänskliga rättigheter där den styrande majoriteten inte får kränka medborgarens 

rättigheter.  Textens inledning pekar mot en demokrati där individens rättigheter respekteras och 74

där medborgarskapet karaktäriseras av valhandlingen. Därmed görs en tillslutning i texten där 

demokrati först och främst handlar om val, rösträtt och partier men också åsikter från föreningar och 

journalister. Tillslutningen tydliggörs även då texten nämner även uttryckligen ”väljaren” istället för 

exempelvis ”medborgaren” vilket också tyder på att demokrati handlar om valdeltagande. 

I avsnittet ”demokratins metoder” presenteras hur direkt och indirekt demokrati fungerar. Därefter 

lyfter texten fram både för- och nackdelar med den direkta och indirekta demokratin. Enligt texten 

är nackdelarna med den direkta demokratin:  

Det tar tid att ordna folkomröstningar, och det kostar mycket pengar. […] Många väljare har inte tid, 
intresse eller kunskaper för att sätta sig in i alla frågor. Det riskerar att leda till dåliga beslut, eller lågt 

valdeltagande.   75

De nackdelar som texten lyfter fram kring den indirekta demokratin:  

Det kan vara svårt att hitta ett parti och en representant som man verkligen vill rösta på. […] Det finns en 
risk att de personer som väljs inte alls representerar väljarnas åsikter och värderingar på ett bra sätt. […] 
Väljarna kan känna att de inte behöver engagera sig mellan valen – det är ju ändå politikerna som fattar 

besluten.  76

Texten belyser härmed olika uppfattningar kring hur demokrati kan styras men framhäver samtidigt 

att det rent praktiskt är svårt att styra ett land genom enbart direkt demokrati vilket innebär att 

beslut i Sverige framförallt fattas genom den representativa demokratin.  Däremot lyfter texten 77

fram invändningar mot den representativa demokratin där det inte alls är säkert att det lever upp till 

att representera väljarens åsikter.  

Under rubriken ”Deltagare eller åskådare?” nämner texten att dagens demokrati framförallt 

karaktäriseras av en representativ demokrati och att det finns olika åsikter om den denna demokrati:  
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Många menar att detta system med ”valdemokrati” fungerar bra, så länge som väljarna faktiskt har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter även mellan valen. Sköter sig inte politikerna, så röstar ju väljarna bort 
dem i nästa val.  

Andra bedömare oroar sig för att Sverige och många andra demokratier har blivit rena 

åskådardemokratier, där partipolitiker styr allt och väljarna bara tittar på. Motsatsen till den passiva 
åskådardemokratin är deltagardemokratiska modeller, som vill få folket att jobba aktivt med alla typer av 
politiska frågor.   78

Texten belyser att dagens demokrati karaktäriseras av den representativa demokratin och lyfter 

därefter fram olika åsikter kring hur den upplevs. På så sätt lyfter texten fram olika tolkningar kring 

hur dagens demokrati kan upplevas. Den inledande tillslutningen där valhandlingen stod i fokus 

öppnas därmed upp.  

Därefter presenterar texten olika demokratimodeller, exempelvis vad som kännetecknar en liberal 

demokrati samt en egalitär demokrati där de olika karaktärsdragen och målsättningar presenteras. 

Texten förklarar liberalernas demokratiska kännetecken som försvarare av den enskilde individens 

rättigheter, medan den egalitära demokratin kännetecknas av att ekonomisk, politisk och social 

makt måste utjämnas.  Därmed presenterar texten i korta drag olika uppfattningar och ståndpunkter 79

om demokratin utan djupgående jämförelser. Texten presenterar på så vis meningsmotståndare utan 

att deras synpunkter möter varandra. 

Texten nämner också att demokratin har utmaningar. Eftersom demokratin är beroende av 

medborgarnas engagemang finns det enligt texten en risk om ingen röstar, startar partier, ställer upp 

i val eller bryr sig om de beslut som fattas, då ”raseras grunden för folkstyret” . Vidare belyser 80

texten riskerna med att riksdagspartierna har lågt medlemsantal.  

Vissa bedömare varnar för att Sverige har blivit en typisk ”elitdemokrati”, där några få procent 
proffspolitiker styr över resten av folket. En liknande utveckling finns i andra delar av västvärlden. Den 

växande klyftan mellan yrkespolitiker och ”vanligt folk” riskerar att leda till politikerförakt och 
misstroende mot politiker och myndigheter.   81
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Texten öppnar upp för kritik mot den representativa demokratin. Därefter presenterar texten 

lösningar på att öka folks intresse för politik och förtroende för politiker, exempelvis att partierna 

ska förmedla tydliga politiska alternativ samt nya metoder för deltagande där e-demokrati kan leda 

till fler folkomröstningar.  Vidare förklaras utbildning som en viktig faktor:  82

Väljare som förstår hur samhället och demokratin fungerar engagerar sig mer i politiken än andra grupper. 

Information och utbildning kan alltså öka det politiska intresset.  83

Likt textens inledning beskrivs medborgaren i första hand som ”väljare” där deras förståelse för 

samhället och demokratin leder till ett ökat engagemang, med däremot preciseras inte hur det 

politiska engagemanget eller intresset utövas eller vad det innebär. Utifrån att medborgaren nämns 

som ”väljare” går det att anta att texten syftar till deltagande i form av valhandling.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att representativ demokrati, mänskliga rättigheter och 

deltagardemokrati utgör diskursens nodalpunkter, med störst fokus på representativ demokrati. Det 

är kring dessa sätt att delta i demokratin som diskursen kretsar kring och texten lyfter fram både 

fördelar och nackdelar med respektive demokratimodell. Däremot förklaras medborgaren som 

”väljare” vilket snarare går i linje med en medborgare i en representativ demokrati än en 

deltagardemokratisk medborgare. Texten presenterar olika perspektiv på demokrati, exempelvis 

liberal och egalitär demokrati, däremot presenteras perspektiven kortfattat utan att jämföra de olika 

synpunkterna. 
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6. Analys 
I denna del analyseras läroböckernas innehåll i relation till syfte och forskningsfrågorna samt 

tidigare forskning och teori. Därmed kommer detta avsnitt behandla hur läroböcker framställer 

demokrati och medborgarskap samt vad eleven uppmanas ha ett kritiskt förhållningssätt till. För att 

underlätta läsningen har läroböckernas titlar förkortats där Kompass till samhällskunskap 50 

omnämns som Kompass 50, Reflex 50: samhällskunskap för gymnasieskolan omnämns som Reflex 

50, Libers samhällskunskap 123 omnämns som Libers 123 och Perspektiv på samhällskunskap 123 

omnämns som Perspektiv 123. Som nämnts i föregående kapitel riktar sig läroböckerna mot 

yrkesförberedande respektive studieförberedande elever. 

Resultatet från Kompass 50 visar att diskursen om demokrati kretsar kring den representativa 

demokratin, valdeltagande och individuella rättigheter. Texten menar att medborgare har har 

möjlighet att rösta bort politiker vid nästa valtillfälle vid missnöje mot den förda politiken. Däremot 

menar texten att alla medborgare inte kan vara med att bestämma i alla frågor, exempelvis genom 

direktdemokrati, därmed förmedlar och förespråkar texten en representativ demokrati. Texten 

belyser förvisso att det finns andra sätt att påverka politiken men manar samtidigt till tålamod då 

politiker gör svåra prioriteringar. Texten framhäver också att demokratin mår bra när valdeltagandet 

är högt och om demokratin ska fungera så krävs att så många som möjligt röstar. Sammantaget 

karaktäriserar den demokratiska diskursen av den representativa demokratin då bland annat 

medborgaren beskrivs som ”väljare” och att det är framförallt vid valtillfällen som det finns 

möjlighet att förändra politiken, det kritiska tänkandet riktas mot bland annat direktdemokrati som 

förklaras praktiskt omöjligt, samt mot trakasserier och personliga påhopp på politiker. 

Ifrågasättande och kritiskt tänkande riktas därmed mot grupper som inte respekterar politiker och 

den representativa demokratin eller som har ett annat sätt att se på demokratiskt beslutsfattande och 

deltagande än vad den representativa demokratin erbjuder.  

Däremot lyfter texten fram civil olydnad som ett exempel där demokratiska beslut inte alltid 

legitimeras. Det är i denna del av texten som det kritiska tänkandet möjliggörs i form av att de 

demokratiska besluten kanske inte alltid leder till de beslut som medborgaren upplever är de rätta. 

Det är i detta avsnitt som texten erbjuder olika perspektiv och ståndpunkter och avslutar med en 

fråga om civil olydnad är försvarbart eller inte. Vilket möjliggör ifrågasättande av både politiska 

beslut och civil olydnad. I detta fall erbjuder texten ett upplägg som Larsson menar är viktigt för att 
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möjliggöra ett kritiskt tänkande, nämligen att olika perspektiv presenteras och där de olika 

ståndpunkterna möter varandra.  

Resultatet från Reflex 50 visar att diskursen kretsar kring representativ demokrati och mänskliga  

fri- och rättigheter. Den representativa demokratin försvaras som den mest praktiska formen att fatta 

beslut samt lösningen på de konflikter som uppstår i samhället med exempelvis rasistiska och 

främlingsfientliga åsikter. Texten förklarar att det finns olika sätt att nå beslut i en demokrati genom 

representativ demokrati eller direktdemokrati. Texten tillskriver däremot endast negativa aspekter 

med direktdemokratin och positiva aspekter med den representativa demokratin vilket innebär att 

texten nästintill utesluter direktdemokrati som alternativ. Diskursen kretsar därmed kring den 

representativa demokratin där den nästintill framställs som konfliktfri. Däremot menar texten att det 

kan det uppstå konflikter utifrån att en demokrati kräver respekt för mänskliga rättigheter och 

oliktänkande eftersom det innebär att nazister och andra odemokratiska grupper tillåts demonstrera. 

Denna konflikt som uppstår får enligt texten enbart lösas genom demokratiska metoder, däremot 

presenteras inte vad de demokratiska metoderna skulle kunna vara. Lösningen skulle därmed kunna 

kopplas till den representativa demokratin eftersom den tidigare i texten sågs som lösningen på när 

främlingsfientliga och rasistiska partier växer fram. På så sätt förhåller sig texten hela tiden till den 

representativa demokratin och blir därmed en nodalpunkt i diskursen. Bortsett från den 

representativa demokratin lyfter texten fram civil olydnad som ett sätt att föra fram sina åsikter, där 

läsaren i avsnittet får ta del av argument och ta ställning till om civil olydnad kan rättfärdigas.  

Gemensamt för Kompass 50 och Reflex 50 är att den representativa demokratin och mänskliga 

rättigheter utgör diskursens nodalpunkter. Den demokratiska friheten och jämlikheten kopplas 

samman med likhet inför lagen, att alla har rätt att yttra sig och att alla påverkar lika mycket då 

varje röst är lika mycket värd. Det framgår genom att representativ demokrati förklaras som den 

rimliga formen att fatta demokratiska beslut och mänskliga rättigheter förklaras som en 

förutsättning för demokrati. Det blir därmed en tillslutning av demokrati till att handla om att rösta 

fram politiker och respektera mänskliga fri- och rättigheter. Vad som saknas är meningsmotståndare 

som ifrågasätter och kritiserar rådande strukturer. Det som saknas är alltså en agonisk konflikt där 

meningsskiljaktigheter och olika demokratiska alternativ ges utrymme, vilket enligt Mouffe krävs 

för att demokratin ska hållas levande. De meningsmotståndare och alternativ som Kompass 50 och 

Reflex 50 lyfter fram är exempelvis representativ demokrati och direktdemokrati som står för olika 

sätt att fatta demokratiska beslut. Däremot ifrågasätts direktdemokrati och ses knappast som ett 
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alternativ då det formuleras som opraktiskt, dyrt och får folk att göra ogenomtänkta val. På så sätt 

riktas det kritiska tänkandet mot direktdemokrati och den representativa demokratin ifrågasätts inte. 

Texterna undviker att presentera direktdemokrati som ett tänkbart alternativ och texterna försvarar 

den representativa demokratin utan invändningar mot den. Det stämmer överens med Bronäs 

resultat som menar att läroböcker tenderar att övertala läsaren att tänka på ett ”rätt” sätt.  

Vad texterna saknar är ifrågasättande och kritiskt tänkande mot den rådande demokratin och det 

presenteras enbart ett politiskt projekt i form av representativ demokrati med respekt för individens 

fri- och rättigheter. I Larssons studie där han presenterar krav på hur ett kritiskt tänkande kan 

möjliggöras i undervisningen handlar det om att både synliggöra ståndpunkter och granska 

ståndpunkter. I Kompass 50 och Reflex 50 blir den granskande delen riktad mot direktdemokrati 

vilket därmed hindrar ett kritiskt tänkande mot den representativa demokratin. Det här går i linje 

med Børhaug och Wickes undersökningar där båda menar att läroböcker likställer demokratin med 

den representativa demokratin eftersom det bland annat framförs en skepticism mot 

direktdemokratin. Därmed går det att dra liknande slutsatser som Wicke poängterar, nämligen att 

läsaren identifieras med den rådande representativa demokrati. Det går även i linje med Sandins 

studie där han pekar på att undervisning i samhällskunskap presenterar sociala perspektiv utifrån 

enskilda perspektiv vilket leder till att enskilda perspektiv blir den ”sanna” bilden. I Kompass 50 

och Reflex 50 framställs politiskt deltagande i stort sett utifrån ett perspektiv till fördel för den 

representativa demokratin och blir därmed det ”rätta” sättet till demokratiskt deltagande. Som i sin 

tur ger mindre utrymme för elevernas kritiska tänkande. 

Gemensamt för Kompass 50 och Reflex 50 är också att båda läroböckerna lyfter fram civil olydnad 

som sätt att föra fram sina åsikter och kämpa för sin plats i samhället. På så sätt skiljer det sig mot 

Wickes resultat där civil olydnad framställs som hot mot demokratin. Istället framställs civil 

olydnad som ett alternativ där läsaren uppmanas ta ställning till om det är försvarbart med aktioner i 

form av civil olydnad. Den representativa demokratin utmanas därmed till viss del där politiska 

beslut inte automatiskt vinner legitimitet hos befolkningen, och därmed förmedlar böckerna att den 

representativa demokratin kan kompletteras med civil olydnad för att förändra politiska beslut.  

Läroboken Libers 123 presenterar uttryckligen en liberal demokrati. Diskursens nodalpunkter blir 

därmed representativ demokrati och individens fri- och rättigheter. Demokratisk frihet och jämlikhet 

förklaras i termer av yttrandefrihet och likhet inför lagen. Eftersom i stort sett alla svenska partier 
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står bakom dessa principer förklaras den politiska liberalismen som en överideologi. I och med att 

demokratin blir ett moment i form av liberala principer där i stort sett alla etablerade politiska 

partier står bakom dessa principer undviks andra tolkningar av frihet och jämlikhet. Mouffe påpekar 

att de demokratiska principerna bör försvaras i en demokrati men att tolkningen av dessa 

demokratiska principer bör debatteras där olika synsätt möter varandra i en agonisk kamp. Texten 

undviker på så sätt olika tolkningar och uppfattningar kring de demokratiska principerna vilket 

skulle kunna möjliggöra ett kritiskt tänkande med olika demokratiska uppfattningar. Till viss del 

möjliggör texten ett kritiskt tänkande genom att jämföra den liberala demokratin med utvecklingen i 

Ungern där de har en annan syn på vad demokrati innebär. Men genom att ta hjälp av Mouffes teori 

om agonism och antagonism tydliggörs konfliktens karaktär, och det är snarare en antagonistisk 

konflikt än en konflikt mellan meningsmotståndare. I avsnittet om Ungerns utveckling blir det 

snarare en jämförelse mellan den liberala demokratin och dess fiender som inte står upp för 

gemensamma demokratiska värden. På så sätt undviks en agonisk konflikt där meningsmotståndare 

står bakom demokratiska principer men har olika tolkningar. Likt Børhaugs studie riktas ett kritiskt 

tänkande mot andra länder istället för att ifrågasätta exempelvis svenska förhållanden och belysa 

olika demokratiska ståndpunkter. Børhaug kallar det för ett selektivt kritiskt tänkande vilket går att 

applicera i detta fall där ifrågasättande i första hand riktas mot andra länders syn på demokrati och i 

detta fall de som står bakom Ungerns utveckling.  

Libers 123 menar att den representativa demokratin förutsätter att många är beredda att engagera sig 

i samhällsdebatten. Den representativa demokratin och deltagardemokratin går därmed hand i hand 

istället för att beskrivas som två olika synsätt på demokratiskt deltagande. Texten undviker därmed 

att formulera den representativa demokratin i negativa bemärkelser som åskådardemokrati, då 

texten menar att en sådan passiv typ av demokrati är svår att tänka sig. Texten lyfter också fram att 

det finns kritiker mot den liberala demokratin där bland annat den representativa demokratins beslut 

sker för långt bort från medborgarna där vissa förespråkar direkt demokrati. Istället för att utveckla 

denna kritik lyfter texten fram problem med den direkta demokratin, där de politiska besluten är 

komplicerade och krävande vilket kan leda till att många människor röstar utan att ha kunskap i 

frågan. Texten undviker kritik mot den rådande demokratin och den representativa demokratin 

framställs som ett mer rimligt sätt att fatta demokratiska beslut. Texten förmedlar därmed ett rätt 

sätt att tänka, vilket även karaktäriseras i läroböckerna i Bronäs studie. Det rätta sättet att tänka blir 

därmed att stå bakom den representativa demokratin eftersom andra alternativ är otänkbara. Textens 
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försvar till den representativa demokratin går därmed i linje med resultaten i Børhaugs och Wickes 

undersökningar.  

I avsnittet om kritiker mot den liberala demokratin lyfter Libers 123 att det finns en konflikt inom 

de liberala demokratins principer, där exempelvis majoritetsprincipen kan krocka med de 

individuella rättigheterna. Texten belyser att det finns olika demokratiska synsätt i denna fråga där 

den liberala demokratin går före majoritetsprincipen men där andra demokrater förespråkar en mer 

kollektivistiskt syn. Texten tar inte ställning till vilken syn som är ”den rätta” vilket tendensen varit 

tidigare i texten. Däremot preciseras inte de olika uppfattningarna, även om texten belyser att de har 

olika syn på demokrati. I och med att texten presenterar olika ståndpunkter utan att redogöra dess 

innebörder undviker texten ett kritiskt tänkande, som enligt Larsson kräver redogörelse av olika 

ståndpunkter där den ena ståndpunkten svarar den andra. Även om texten poängterar att det finns 

olika ståndpunkter kring demokrati utmanas ändå inte den liberala synen med individuella 

rättigheterna eftersom andra perspektiv inte redogörs. Utifrån Mouffes perspektiv saknas därmed en 

konfrontation av olika ståndpunkter där de möts och debatteras, vilket i förlängningen leder till att 

den liberala politiken som enligt texten beskrivs som en överideologi inte utmanas eftersom andra 

demokratiska projekt inte är en del av diskursen.  

I Perspektiv 123 karaktäriseras diskursen av representativ demokrati, mänskliga rättigheter och 

deltagardemokrati men där diskursen domineras av nodalpunkten representativ demokrati. I och 

med att texten inleder med att folkstyre kopplas till valhandling och medborgaren förklaras 

genomgående i texten som ”väljare” karaktäriserar diskursen en representativ demokrati. 

Tillskillnad från övriga läroböcker belyser Perspektiv 123 fördelar och nackdelar med såväl direkt 

demokrati och representativ demokrati. Det öppnar därmed upp olika ståndpunkter vilket Larsson 

menar är grunden för kritiskt tänkande. I kontrast till Sandins studie som kom fram till att olika 

teoretiska perspektiv sällan ställs mot varandra i undervisningen visar resultatet från Perspektiv 123 

att åtminstone direkt demokrati och representativ demokrati jämförs och ställs mot varandra. Den 

representativa demokratin dominerar förvisso diskursen, vilket överensstämmer med Børhaugs och 

Wickes studier, men utmanas däremot av andra sätt att fatta demokratiska beslut, som i sin tur leder 

till att demokrati inte enbart likställs med den representativa demokratin även om det är en 

nodalpunkt som ständigt återkommer i diskursen.  
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Texten lyfter fram perspektiv som ifrågasätter den rådande representativa demokrati där dess 

utmaningar presenteras. De utmaningar som texten belyser kopplas till val och partier vilket 

tillsluter de demokratiska problemen till att handla om valdeltagande. Diskursen tillsluter de 

demokratiska problemen att framförallt handla om valdeltagande och minskat partimedlemskap. 

Det leder till en avsaknad av andra perspektiv och möjliga svar på vad demokratin har för 

utmaningar och de demokratiska problemen tillsluts därmed till att handla om beslutsfattande. Den 

representativa demokratin tillskrivs därmed vissa brister som skulle kunna lösas genom inslag av 

exempelvis direktdemokratiska metoder. Problemen och lösningarna kopplas därmed till 

demokratins beslutsfattande och hur besluten legitimeras. Texten belyser också andra 

demokratimodeller som liberal och egalitär demokrati utan att lyfta deras olika syner på 

demokratins problem. Texten undviker på så sätt att beröra det som Mouffe menar är demokratins 

kärna nämligen att olika demokratiska projekt ska debatteras eftersom det finns olika tolkningar 

kring de demokratiska principerna ”allas frihet och jämlikhet”. Texten nämner därmed att det finns 

olika perspektiv och tolkningar utan att redogöra för deras synpunkter och där åsikterna bemöter 

varandra som meningsmotståndare. Därmed går texten miste om den agoniska kampen och ett 

kritiskt tänkande eftersom jämförelsen mellan de olika ståndpunkterna saknas. 

Vad som är gemensamt för läroböckerna Libers 123 och Perspektiv 123 är att de formulerar 

demokrati som framförallt karaktäriseras av valhandling, väljare och rösträtt. Texterna lyfter också 

fram olika perspektiv och olika uppfattningar kring demokrati men i olika grad. Libers 123 bemöter 

kritik mot den representativa demokrati genom att förklara att alternativet som nästintill 

ogenomförbara, där direkt demokrati innebär en risk att människor röstar om beslut som de inte har 

kunskap om. Därmed belyser texten att det finns andra ståndpunkter, men textens dominerande 

föreställning om demokrati, utmanas inte. Texten belyser också att det finns olika perspektiv kring 

demokratiska principer, då texten menar att det finns åsikter som stödjer den liberala demokratin där 

individens rättigheter står i fokus samt en annan demokratisk syn med kollektivistisk uppfattning. 

Återigen presenterar texten att det finns olika uppfattningar, däremot ställs de inte mot varandra. 

Därmed undviker texten att öppna upp för kritik mot den liberala demokratin som enligt boken är 

den rådande överideologi som nästan alla etablerade partier i Sverige står bakom. Även Perspektiv 

123 undviker också att låta olika uppfattningar ställas mot varandra, exempelvis då texten belyser 

att det finns olika demokratimodeller som liberal och egalitär demokrati. De två 

demokratimodellerna presenteras i korta drag och undviker även den agoniska kampen. Bristen på 

redogörelse av olika perspektiv och meningsmotstånd försvårar det kritiska tänkandet kring dagens 
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demokratiska samhälle. Perspektiv 123 låter dock olika perspektiv och ståndpunkter mötas i 

framförallt åsikter om demokratiska beslutsfattande, där åsikter för bland annat direktdemokrati och 

representativ demokrati möter varandra vilket öppnar upp för ett kritiskt tänkande och 

ifrågasättande av den rådande representativa demokrati som Perspektiv 123 menar att dagens 

demokrati karaktäriseras av.  

6.1 Slutsatser 
Som nämnt i tidigare kapitel är diskursanalysen en teori och metod som intresserar sig för de 

tvingande normerna som skapas av diskursen. Språket sätter därmed gränser för förståelsen och 

handlingarna. Därmed kan diskursanalysen synliggöra vilka tvingande normer som läroböckerna 

skapar och hjälper att besvara undersökningens frågeställningar. 

Utifrån frågeställningen Hur artikuleras föreställningar om demokrati och medborgarskap i 

läroböcker i ämnet samhällskunskap? går det att se liknande föreställning om demokrati 

läroböckerna. Vad som är gemensamt i läroböckerna är att de demokratiska principerna frihet och 

jämlikhet förklaras i termer av yttrandefrihet, allmän rösträtt, likhet inför lagen. Medborgarens 

deltagande i det demokratiska samhället görs i första hand genom valhandling och demokrati 

kopplas till den representativ demokratin. Resultatet i denna undersökning liknar därmed Børhaugs 

och Wickes undersökningar där demokrati i stort sett likställs med den representativa demokratin. 

Perspektiv 123 erbjuder till viss del en bredare föreställning om demokrati, där deltagardemokrati 

och direktdemokrati kompletterar den representativa demokratin i större grad än de övriga 

läroböckerna. Både Libers 123 och Perspektiv 123 erbjuder fler perspektiv än vad Kompass 50 och 

Reflex 50 lyckas göra. Exempelvis förklarar läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande 

elever att demokrati kan förstås utifrån exempelvis ett kollektivt synsätt och ett individuellt synsätt 

samt liberal och egalitär demokrati. I och med att fler perspektiv presenteras möjliggörs till viss del 

fler demokratiska identiteter vilket Mouffe menar är avgörande för en demokrati.  

Utifrån frågeställningen Vad inom läroböckernas demokratiavsnitt uppmanas eleverna ha ett kritiskt 

förhållningssätt till? går det att konstatera att det kritiska tänkandet i Kompass 50 och Reflex 50 

riktas mot det som hotar den rådande demokratin, exempelvis individer som trakasserar politiker 

eller framväxt av främlingsfientliga och rasistiska åsikter. Kritiskt tänkande och ifrågasättande 

riktas också mot beslutsmetoder som utmanar den representativa demokratin, där direktdemokratin 

framställs som orealistisk. Till viss del ifrågasätts den representativa demokratin där civil olydnad 
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kan vara ett sätt att framföra sina åsikter. Överlag saknas ett kritiskt förhållningssätt till det rådande 

demokratiska samhället i läroböcker som riktar sig till yrkesförberedande elever eftersom texterna 

inte presenterar olika perspektiv och uppfattningar kring demokrati. Texterna saknar perspektiv och 

förmedlar ett ”rätt sätt” att tänka kring demokrati och medborgarskap.  

I läroböckerna Libers 123 och Perspektiv 123, som riktar sig mot studieförberedande elever, 

presenteras fler perspektiv och invändningar mot den representativa demokratin. I Libers 123 

uppmanas ett kritiskt tänkande mot åsikter och länder som hotar liberala demokratins principer som 

yttrandefrihet. Liknande resultat uppmärksammar Børhaug i sin undersökning där det kritiska 

tänkandet riktas i första hand mot andra länder än förhållanden i det egna landet, vilket då skulle 

kunna förklaras som ett selektivt kritiskt tänkande. Enligt Larsson måste olika perspektiv och 

synpunkter möta varandra för att elever ska kunna utveckla ett kritiskt tänkande. I och med att 

Libers 123 och Perspektiv 123 erbjuder fler perspektiv än vad Kompass 50 och Reflex 50 lyckas 

göra möjliggörs också ett kritiskt tänkande i större grad, eftersom en presentation av olika 

perspektiv utgör grunden i ett kritiskt tänkande. Däremot möter inte dessa perspektiv varandra 

vilket är poängen med såväl kritiskt tänkande som agonisk demokrati. Läroböckerna undviker 

därmed att meningsmotståndare konfronteras vilket Mouffe menar är ett krav för att kunna utmana 

den rådande hegemoniska ordningen.  

Sandin pekar på liknande resultat där undervisning i samhällskunskap karaktäriseras av att olika 

teoretiska perspektiv inte möter varandra vilket försvårar ett kritiskt tänkande mot den rådande 

politiska ordningen. En konfrontation mellan olika synsätt kring demokratiskt beslutsfattande sker 

däremot till viss del i Perspektiv 123 då texten belyser olika åsikter kring representativ demokrati 

och direktdemokrati där texten inte förkastar den direktdemokratiska modellen, vilket de övriga 

läroböckerna gjort. På så sätt öppnar texten upp för kritiskt tänkande och ifrågasättande av den 

dominerande representativa demokratin. Överlag saknas däremot ifrågasättande och ett kritiskt 

tänkande och det går att se liknande mönster som Odenstad pekar på, nämligen att det kritiskt 

tänkande ges lite utrymme gentemot läroböckernas föreställning om demokratin, i synnerhet i 

läroböckerna som riktar sig mot elever på yrkesförberedande program. 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur läroböcker framställer demokrati och medborgarskap i 

förhållande till skolans dubbla uppdrag, som handlar om att socialisera eleverna till det 

demokratiska samhället och samtidigt utveckla ett kritiskt tänkande där eleven ska få möjlighet att 
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ifrågasätta rådande samhällsförhållanden. Avsaknaden av konflikter mellan meningsmotståndare där 

olika perspektiv synliggörs innebär i förlängningen att den föreställda demokratin inte utmanas. 

Därmed har läroböckerna svårt att hantera spänningsförhållandet att socialisera elever till det 

rådande samhället och samtidigt utveckla ett kritiskt tänkande mot rådande samhällsförhållanden. 

Läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande elever lyckas däremot erbjuda fler perspektiv 

och uppfattningar till skillnad från läroböcker som riktar sig mot yrkesförberedande elever.  
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7. Diskussion  
Slutsatserna i undersökningen visar att demokrati framförallt framställs i former av representativ 

demokrati där individen har vissa rättigheter och möjlighet att påverka, framförallt genom 

valtillfälle. Möjligheten att påverka samhället kopplas därmed till valtillfälle och medborgaren 

beskrivs i första hand som ”väljare”. Politiska beslut förklaras överlag som komplicerade vilket kan 

leda till att medborgare gör ogenomtänkta val. Överlag förkastas idén om direktdemokrati och den 

representativa demokratin försvaras utan ifrågasättande. Därmed likställs de demokratiska idéerna 

med representativ demokrati vilket även Børhaugs och Wickes undersökningar poängterar. Det 

finns några skillnader mellan läroböckerna som riktar sig mot yrkesförberedande och 

studieförberedande elever som är värt att belysa. I läroböcker som riktar sig mot yrkesförberedande 

elever försvaras den föreställda demokratin och läroböckerna undviker att redogöra för olika 

demokratiska identiteter i jämförelse med läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande 

elever. I läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande elever framförs olika demokratiska 

perspektiv, exempelvis individuell eller kollektiv syn på demokrati samt liberal och egalitär 

demokrati. Därmed finns en möjlighet att förstå demokrati utifrån olika identiteter samt en 

möjlighet att ifrågasätta olika demokratiska projekt. Vad som saknas i dessa exempel är däremot en 

konfrontation där de olika perspektiven möter varandra. Enligt Larsson krävs det att olika 

ståndpunkter möter varandra för att kunna utveckla ett kritiskt tänkande. Den här undersökning 

kommer fram till liknande resultat som Sandin, där han menar att undervisning i samhällskunskap 

på grundskolan karaktäriseras av att teoretiska perspektiv sällan ställs mot varandra. Läroböckerna i 

den här undersökningen har liknande upplägg. Överlag sker därmed en legitimering av rådande 

demokrati som inte utmanas av ett kritiskt tänkande. 

I en av läroböckerna, Perspektiv på samhället 1-2-3, ställs däremot olika perspektiv mot varandra i 

genom att ställa representativ demokrati mot direktdemokrati. På så sätt belyser texten vissa brister 

med det dagens rådande demokrati och ifrågasätter därmed representativ demokrati till viss del. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande 

elever uppmanas till mer kritiskt tänkande mot den föreställda demokratin än vad läroböckerna som 

riktar sig mot yrkesförberedande elever gör. Det ska dock poängteras att det kritiska tänkandet inte 

ges stort utrymme i läroböckerna som riktar sig mot studieförberedande elever, men trots allt i något 

större utsträckning än i läroböckerna som riktar sig mot yrkesförberedande elever. Därmed visar 

denna undersökning liknande resultat som Odenstads undersökning. Avsaknaden av olika 
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demokratiska identiteter där de olika uppfattningar möts hindrar därmed ett kritiskt tänkande, 

dessutom motverkas en levande demokratin enligt Mouffes synsätt. Det lever därmed inte upp till 

det skolans dubbla uppdrag där eleverna ska socialiseras in i samhället och samtidigt utrustas med 

ett kritiskt tänkande mot rådande förhållanden. Eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande, men 

enligt läroböckernas formulering verkar det inte gälla mot det rådande demokratiska samhället. 

Resultatet i denna undersökning visar därmed på en brist i läroböckernas demokratiavsnitt, 

framförallt i läroböcker som riktar sig mot elever på yrkesförberedande program. Kritik riktas mot 

direktdemokrati, politiska åsikter som inte respekterar yttrandefrihet och rättssäkerhet samt 

trakasserier och personliga påhopp mot politiker. Därmed riktas kritiken mot det som hotar den 

rådande demokratiska ordningen. Eftersom det saknas meningsmotståndare och olika synpunkter 

om demokratins principer finns det en risk att elever passivt reproducerar de rådande demokratiska 

strukturerna, utan kritik och invändningar.  

Enligt skolans mål om det dubbla uppdraget krävs en undervisning som utmanar läroböckernas 

framställning av demokrati. Som lärare krävs också ett kritiskt förhållningssätt gentemot de 

läroböcker som används i undervisningen. Resultatet visar att läroböckerna i första hand försvarar 

rådande demokratiska strukturer och socialiserar eleverna till ett befintligt samhälle. Det riskerar att 

utbildningen legitimerar rådande samhälle där eleverna passivt accepterar samhällets struktur. 

Därför krävs det enligt min mening en undervisning som utmanar läroböckernas innehåll.   

Det kritiska tänkandet har haft en central plats i denna uppsats, därmed ser jag en poäng i att inta ett 

kritiskt förhållningssätt till undersökningens metod och genomförande. Diskursanalysen som 

använts i denna undersökning har sina styrkor och svagheter. Genom att undersöka en text och vilka 

ord och begrepp som får en central plats i beskrivningen av ett fenomen går det att undersöka vilken 

verklighet som texten förmedlar. Utifrån den valda metoden har denna undersökning kommit fram 

till att framförallt den representativa demokratin och individuella fri- och rättigheter förmedlas och 

försvaras i läroböckernas demokratiavsnitt, där läroböckerna överlag saknar ett kritiskt tänkande 

mot den föreställda demokratin. Diskursanalysen erbjuder förvisso ingen tydlig tillämpning som 

undersökningsmetod vilket kan kritiseras och ifrågasättas, där ett tydligare analysverktyg kunde 

stärkt tillförlitligheten i undersökningen. Men med hjälp av begrepp som nodalpunkt har det ändå 

gått att identifiera läroböckernas karaktär och tillsammans med tidigare forskning som kommit fram 

till liknande resultat går det att dra generella slutsatser kring resultatet i den här undersökningen. 

Undersökningen bekräftar de resultat som bland annat Wicke och Børhaug visar. Däremot visar 
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denna undersökning att det kritiska tänkandet skiljer sig i läroböcker som riktar sig mot 

yrkesförberedande respektive studieförberedande elever. Resultatet i den här undersökning visar 

också att det kritiska tänkandet mot den föreställda demokratin görs i lägre grad i läroböcker som 

riktar sig mot yrkesförberedande elever i jämförelse med läroböcker som riktar sig mot 

studieförberedande elever. Därmed bidrar denna undersökningen till en ökad kunskapsutveckling 

inom forskningsområdet. 

Utifrån undersökningens metod och resultat infinner sig nya forskningsfrågor som skulle kunna 

bidra till en fördjupad kunskapsutveckling inom området. Det är framförallt två spår som skulle 

vara av intresse att undersöka. Eftersom undersökningens resultat baseras på mina tolkningar av 

läroböckernas hade det varit intressant att se hur elever tolkar läroböckernas demokratiavsnitt. Ett 

annat sätt att bidra till en ökad kunskapsutveckling inom området hade varit att belysa andra typer 

av undervisningsinnehåll, inte minst själva undervisningen i klassrumssituationer. Den här 

undersökningen har analyserat läroböcker och mer specifikt kapitel som rör demokrati och 

medborgarskap. Undersökningens resultat grundar sig därmed på några enstaka sidor och kapitel 

från läroböcker i samhällskunskap. Även om läroböcker har en stor plats i undervisningen är det 

såklart inte det enda undervisningsinnehållet i gymnasieskolan och ämnet samhällskunskap. 

Därmed hade observationer av hur undervisning behandlar demokrati och kritiskt tänkande för 

yrkesförberedande respektive studieförberedande program kunnat bidra till forskningsfältet. Skulle 

en sådan undersökning visa liknande resultat som denna undersökning finns en risk att skolan går 

miste om det dubbla uppdraget genom att forma ett sätt att tänka om demokrati. 
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