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Abstract 

En studie av demokrati- och medborgarideal av gymnasieskolans ämnesplan för 

Samhällskunskap 1 och läromedel för Samhällskunskap 1. Studien visar att 

demokratiundervisningen inte behandlar de tre dominerande demokratiidealen valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati som sammanhållna ideal i undervisningen. Studien 

visar också att det måste till kompensatoriska insatser i form av fakta och uppgifter angående 

demokrati för att eleverna ska nå ämnesplanens mål om att ”skapa förutsättningar för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet”. Avslutningsvis ställer studien frågor om vad som 

förespråkas och vilka värdena är i den demokrati som gestaltas i styr- och läromedel. 
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1. Inledning 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden1(skollagen) 

Den svenska skolan har ett tvådelat uppdrag som stipuleras i skollagen, ett kunskapsuppdrag 

och ett demokratiuppdrag. Demokratiundervisning är ett vitt begrepp och är ett ständigt 

diskuterat och aktuellt ämne i skoldebatten. Vilka demokratiska ideal är det eleverna ska 

fostras till och vad ska den idealt demokratiskt fostrade människan kunna och hur ska hen 

agera? 

Regeringen Reinfeldt(2006-2014) genom drev en rad reformer inom utbildningsväsendet. En 

av dessa är Läroplanen för gymnasiet (Gy11). En tydlig förändring i Gy11 gentemot den 

tidigare läroplanen (Lpf 94) är att den gymnasiegemensamma undervisningen i 

samhällskunskap i gymnasieskolan går från enhetlighet, till att vara olika i storlek och 

innehåll efter huruvida eleverna läser yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Till 

följd av beslutet om ny läroplan för gymnasiet, så utformade Skolverket ämnesplaner för varje 

ämne, där planer för kurserna ingick. I och med att gymnasieskolornas kurser ändrades i 

samhällskunskap så har nya läromedel producerats utifrån ämnesplaners och läroplanens nya 

innehåll. Dessa förändringar väcker frågor om hur demokratiundervisning ser ut idag i den 

svenska gymnasieskolan, och framförallt hur den ser ut i mitt egna ämne, samhällskunskap. 

Med en ny läroplan, nya ämnesplaner och nya läromedel, samt en uppdelning av 

yrkesprogram och studieförberedande program, får det mig att vilja studera frågorna, hur tar 

demokratiideal och medborgarideal sig uttryck i styr- och läromedeö och hur förhåller de sig 

till varandra?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka demokratiundervisningen i skolan genom att 

studera och jämföra demokratiideal och medborgarideal i den gymnasiegemensamma 

samhällskunskapsundervisningen, Samhällskunskap 1 (Sam1). Undersökningen har skett 

genom text- och idealtypsanalys av ämnesplanen för Sam1 och läromedel för Sam1 från 

etablerat läromedelsförlag. Undersökningen har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig styr- och läromedlen till demokratiidealen valdemokrati, 

samtalsdemokrati och deltagardemokrati? 

                                                 
1 SFS 2010:800, Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
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 Hur förhåller sig styr- och läromedlen till medborgaridealen för valdemokrati, 

samtalsdemokrati och deltagardemokrati? 

1.2 Begrepp – Demokratiideal och medborgarideal 

Begreppet demokratiideal används oftast i uppsatsen, ibland används också det liktydiga 

begreppet normativ demokratiteori. Valet av begreppet demokratiideal, men också dess 

indelning, precisering och operationalisering i uppsatsen har i mångt och mycket utgått från 

forskningsprojektet Demokratin mekanismer2. Forskningsprojektets syfte var att skapa ett 

möte mellan normativa demokratiteorier och empirisk samhällsforskning. Kategoriseringen av 

de normativa demokratiteorierna i forskningsprojektet var valdemokrati, deltagardemokrati 

och samtalsdemokrati (deliberativ demokrati).3 Forskningsprojektets arbete har varit en 

lämplig grund att stå på i arbetet med uppsatsens två vetenskapliga problem, hur 

gymnasieskolans demokrati- och medborgarideal ser ut i demokratiundervisningen i 

samhällskunskap. 

Medborgarideal syftar i uppsatsen på de ideal som ställs på medborgaren i det demokratiska 

systemet. De ideal som uppsatsen använder sig av är speglingar av de tre dominerande 

demokratiidealen (valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati), de svarar på 

frågan ”hur ska den enskilda medborgaren vara i systemet”. I forskning av om 

demokratiundervisningen i skolan används oftast begreppet ”demokratisk kompetens”4, som 

behandlas i litteraturgenomgången. Medborgarideal och demokratisk kompetens ska inte 

förväxlas i uppsatsen.  

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning i policyprocessen 

Uppsatsens vetenskapliga problem behandlar demokratiundervisningens demokrati- och 

medborgarideal i den gymnasiegemensamma samhällskunskapsundervisningen. Uppsatsens 

undersökning behandlar delar av den policyprocess som är demokratiundervisningen i skolan. 

Uppsatsen anlägger ett uppifrån-ner-perspektiv på demokratiundervisningen och undersöker 

myndighetens(skolverket) och privata aktörers(läromedelsförlag) implementering av det 

politiska policybeslutet(läroplanen). Avgränsning i demokratiundervisningens policyprocess 

                                                 
2 Demokratins mekanismer var ett forskningsprojekt som startade 2001 och avslutades 2007 www.rj.se 
3 Gilljam, Mikael, Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 5 
4 se Wall, Peter, EU-undervisning, 2011, Jarl, Maria En skola i demokrati?,2004, Skolverkets Förskolans och 

skolans värdegrund, 2013 mfl. 
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sker gentemot gräsrotsbyråkraterna, i detta fall lärarna och andra verksamma i skolan som inte 

omfattas av undersökningen.5 

Avgränsningar av styrmedel 

De styrmedel som uppsatsens undersökning omfattar är styrmedel från myndighet, 

skolverkets ämnesplan för gymnasiekursen Sam1.6 Sam1 är en gymnasiegemensam kurs, som 

finns i två versioner 1a/1b, 1a för yrkes- och 1b för högskoleförberedande. Sam1 är enda 

samhällskunskapskursen som är gymnasiegemensam för såväl yrkesprogram som 

högskoleförberedande program.7 Att studera även de andra kurserna i samhällskunskap skulle 

ge ett större underlag för undersökning av frågeställningarna om medborgarideal och 

demokratiideal i samhällskunskapsundervisningen. Sam1 tydliggör en förändring i och med 

Gy 11 och visar samhällets krav på medborgaren, medan Sam2 och Sam3 kan beskrivas som 

samhällets förhoppning. Förändringen i regeringens förordning Läroplanen för gymnasiet 

(Gy11) är att samhällskunskapens grundkurs går från att vara lika för alla elever8 till att skilja 

sig i innehåll och antalet poäng utifrån vilket val av program eleven gjort.9  

Avgränsningar i ämnesplanen för Sam1 

I och med implementeringen av Gy 11 ändrades betygsskalan för gymnasiet till A-F, där A är 

det högsta betyget och F är betyget eleven får när de inte klarar de lägsta kunskapskraven för 

betyget E. Gy11 säger vidare att det är skolans mål och dess ansvar att eleverna har ”goda 

kunskaper[…] i samhällsliv”, ”har kunskaper om samhällsliv” och ”har förutsättningar för att 

delta i demokratiska beslutsprocesser i samhällsliv”.10 De lägsta kraven för dessa kunskaper är 

betygskriterierna för E, och E är därför föremål för undersökningen, men inte A och C, då E 

visar skolans lägsta ambition och grundläggande krav på och mål för medborgarna. 

Avgränsningar av läromedel 

Läromedel går att kategorisera, utifrån ifall de kostar, tryckta eller digitala osv. 

Undersökningen avgränsar sig till några utvalda tryckta läromedel från etablerat och populärt 

läromedelsförlag. De valda läromedlen för undersökning är för Sam1a1 och 1b. 

Avgränsningen av innehållet omfattar att det är kapitlen om politik som undersöks, vilket 

omfattar statsskick, politiska system, ideologier och partier. Detta för att förhållningssätt till 

                                                 
5 Hill, Michael, Policyprocessen, 183-185,249 
6 Kursplan, ne.se hämtad 2014-11-13 
7 Läroplanen för gymnasiet, Regeringen, 2011, 143-160 
8 Gymnasieskolan före höstterminen 2011, skolverket.se hämtad 2014-11-13 
9 Läroplanen för gymnasiet, Regeringen, 2011, 143-160 
10 Ibid. 9-17 
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idealtyperna ska undersökas utifrån en tydlig kontext, undervisnings om demokratins aktörer, 

funktioner och system. Urvalet av läroböcker redogörs i kapitel 3.4 Material. 

Avgränsningar i demokrati- och medborgarideal 

Avgränsningarna angående demokratiideal och medborgarideal görs genom att omfatta tre 

ideal: valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 behandlar uppsatsens vetenskapliga problem, dess avgränsningar, syfte och 

frågeställningar samt uppsatsens disposition. Kapitel 2 är litteraturgenomgången och inleds 

med de för uppsatsen mest centrala forskningen ur en mängd tidigare forskning i angränsande 

frågor. De efterföljande delkapitlen är teorigenomgång och behandlar demokratiidealen 

valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati, och därefter behandlas 

medborgaridealet utifrån demokratidealen. Kapitel 3 går igenom den valda metoden för 

undersökningen och det material som är föremål för undersökningen. Avslutningsvis i kapitlet 

behandlas de teoretiska analysramarna för demokratiidealen och medborgaridealen.  

I Kapitel 4 är en bakgrund placerad och består av två kortare delkapitel, det första behandlar 

samhällskunskapens utveckling, det andra om demokrati- och värdegrundsarbetets framväxt i 

skolan. Kapitel 5 är resultat och analys, där demokrati- och medborgarideal behandlas var för 

sig utifrån styrmedel och läromedel. Kapitel 6 presenterar slutsatser och diskussion av 

undersökningen. Kapitel 7 är sammanfattning och förslag på vidare forskning utifrån 

resultatet. 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Tidigare angränsande forskning  

Det mest betydelsefulla arbetet för den här uppsatsen är forskningsprojektet Demokratins 

mekanismer, där Jörgen Hermansson var projektledare, men där många statsvetare från 

Göteborgs Universitet och även andra universitet lämnat bidrag. Den första antologin 

Demokratins mekanismer, behandlar de tre demokratiidealen och går igenom och behandlar 

idealens mekanismer, samt pekar ut nya forskningsområden. Antologin har haft stor betydelse 

som introduktion och källa till teori i uppsatsen.11  

                                                 
11 Se slutredovisningen och alla publikationer på www.rj.se sökord demokratins mekanismer.  

http://www.rj.se/
http://anslag.rj.se/sv/anslag/28265
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Demokratitrender12 är en antologi från SOM-institutet och behandlar de medborgerliga 

förutsättningarna och kraven utifrån de normativa demokratiidealen. 

Peter Walls licentiatavhandling EU-undervisning: en jämförelse av undervisning om politik 

på nationell och europeisk nivå(2011), är en intervjustudie med lärare om EU-

undervisningen, utifrån utvecklande av politiska kunskaper, systemtilltro och 

deltagarkompetens. Avhandlingen undersöker EU-undervisningen i förhållande till annan 

undervisning i politik och har varit en ingång till teorier om demokratisk kompetens. 

Sara Carlbaums akademiska avhandling Blir du anställningsbar lille/a vän?: Diskursiv 

konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011.(2012) Avhandlingen 

behandlar offentliga utredningar och reformer för gymnasieskolan under 70-talet framtill 

2010-talet. Ett tidsspann som rymmer en utveckling från uppbyggnaden av den gemensamma 

och sammanhållna gymnasieskolan till den tudelades återinförande i och med uppdelning av 

yrkesförberedande, studieförberedande och lärlingsprogram. 

Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) presenterades till 

demokratiminsiter Alice Bah Kuhnke i januari 2016 och tillsättes juli 2014. Utredningen 

undersöker möjligheterna för delaktighet och inflytande mellan de allmänna valen och syftar 

till att föreslå åtgärder för ökat engagemang i den representativa demokratin. 

2.2 Demokratiideal – normativa demokratiteorier 

demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och efterleden -krati´a '-välde', av krate´ō 

'härska') har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det 

delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner 

sig i ständig förändring. Nationalencyklopedin 13 

I studien undersöks styrmedel och läromedels förhållningssätt till olika demokratiideal. Dessa 

demokratiideal är kategorisering av normativa demokratiteorier, och jag utgår i såväl 

benämning som kategoriseringen från det tidigare nämnda projektet, Demokratins 

mekanismer14, tre demokratiidealtyper; valdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati15. Liknande kategoriseringar går att återfinna hos fler forskare och 

författare.16 Dessa idealtyper är utifrån normativa demokratiteorier, men dess karaktärsdrag 

                                                 
12 Oscarsson, Henrik (red.), Demokratitrender 
13 Demokrati, ne.se 
14 Gilljam, Mikael, Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 5-15 
15 Samtalsdemokrati benämns också som deliberativ demokrati beroende på källa 
16 Montin, Stig, Moderna Kommuner, 148-151 
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återfinns i många av världens olika representativa demokratier.17 Utgångspunkten i 

demokratiidealen är hur beslutprocessen ska fortlöpa och legitimeras i ett demokratiskt 

samhälle, tyngdpunkten är således på den delen av det demokratiska samhället och inte på de 

demokratiska friheterna och rättigheterna.18 

Valdemokratin beskriver att du ska acceptera beslut, för att det är de av väljarna valda 

politikerna som fattat besluten och dessa kan avsättas eller väljas om vid val. 

Deltagardemokratin beskriver att du ska acceptera beslut, för att du som medborgare har haft 

möjlighet att påverka besluten. Samtalsdemokratin beskriver att du ska acceptera beslut, för 

att i processen har goda arguments framförts och diskuterats.19  

Även om demokratiidealen är att betrakta som separata modeller för demokrati, så är det få 

som föreställer sig att deltagardemokratin och samtalsdemokratin skulle utgöra ett realistiskt 

alternativ till att helt ersätta valdemokratin.  

En alternativ beskrivning av idealens förhållande till varandra är system som är komplement 

till varandra. Det bör tilläggas att variationer inom de olika idealen nog kan anses vara lika 

stora som variationer mellan ideal.20 Henrik Oscarsson formulerar en hierarkisk beskrivning 

av idealen: 

Valdemokrati är grundstenen i den representativa demokratin, medan deltagardemokratin står för 

kvantiteten (omfattning och utbredning), och samtalsdemokratin för kvaliteten (det intellektuella 

samtalet)21 

Valdemokratin kan på goda grunder ses som den fundamentala modellen, som alla andra 

modeller måste förhålla sig till, antingen som alternativ eller komplement.  

2.3 Valdemokrati – Centrala värden 

Den representativa demokratins grundtanke, att valda företrädare fattar besluten i det 

demokratiska systemet, är grunden för demokratiidealet valdemokrati. Däremot ska inte 

valdemokrati och representativ demokrati jämställas, då valdemokrati är ett idealt 

styrelseskick för demokratins förverkligande och representativ demokrati ett realt 

styrelseskick i många av världens länder.22 

                                                 
17 Gillljam & Hermansson, a.a., 12-15, 108 
18 Hermansson, Jörgen, Vad är det som är bra med demokratin?, 290-304 
19 Gilljam & Hermansson, a.a., 15 
20 Oscarsson, Henrik, Demokratitrender, 7-28 
21 Ibid. 10 
22 Gilljam & Hermansson, a.a., 13-16. 
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I genomgången av valdemokrati har jag utgått från begreppet centrala värden, för att 

tydliggöra det väsentliga i idealet och även de skärningspunkter som finns mellan olika 

modeller av valdemokrati. Urvalet av centrala värden tar sitt stöd från forskningsprojektet 

Demokratin mekanismer arbete, som också rekommenderas för fördjupning i ämnet. 23 De tre 

centrala värdena jag har valt ut i litteraturgenomgången och som korrelerar med undersökning 

är folkviljans förverkligande, representation, valet; mandat- eller sanktionsmodell. 

Folkviljans förverkligande behandlar lika mycket den representativa demokratin som det 

valdemokratiska idealet och beskriver hur de valda beslutsfattarna förväntas förverkliga 

folkviljan genom sina beslut, tyngdpunkten i kapitlet är om beslutfattandet. Representation 

behandlar beslutsfattarna och hur de ska spegla folket, eller om de ens ska göra det. Valet 

behandlar de två skilda synerna på valets funktion, mandatmodellen eller sanktionsmodellen. 

Vilket kortfattat innebär ifall beslutsfattarna ska väljas utifrån det de har gjort eller ifall de ska 

väljas utifrån det de lovar och förväntas göra.  

2.3.1 Valdemokrati – folkviljans förverkligande 

Den kortfattade beskrivning av valdemokrati och även den representativa demokratin är att 

medborgarna väljer politiker, som mellan valen sköter det politiska beslutsfattandet.24 En 

tolkning av det valdemokratiska idealet som jag hänvisar till anser att det blir det politikernas 

uppgift att genom sitt beslutsfattande förverkliga folkviljan. Med utgångspunkt i Peter 

Esaiasson frågeställningar och sammanställningar i Vad menas med folkviljans 

förverkligande? går jag igenom hur detta kan tolkas. Folkviljans förverkligande delas där upp 

i frågeställningar om vilka är folket, vems vilja och vad är förverkligande. 

Den första frågan i en genomgången om folkviljans förverkligande, är vilka är folket? De 

lagar och formella regler som definierar vilka som är röstberättigade är en praktisk definition 

av vilka som är folket och vilkas vars vilja som ska förverkligas. Utifrån det valdemokratiska 

idealet innebär detta att medborgare som ännu inte kommit till ålder att få rösträtt, inte fått 

rösträtt på alla politiska nivåer eller de som i vissa länder blivit fråntagna sin rösträtt, inte 

uppfattas som en del av folket, när frågan om vilka som är folket besvaras. Detsamma gäller 

även för de som inte utnyttjar sin rösträtt.25 Emellanåt presenteras ett alternativt svar inom 

politisk teori, att det är de som omfattas av besluten som borde inberäknas som folket. Detta 

                                                 
23 Se för jmf eller fördjupning; Gilljam, Mikael, Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 2003, 

Bäck, Hanna, Gilljam, Mikael, Valets mekanismer, 2006 
24 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael & Persson, Mikael, Medborgarnas demokratiuppfattning, 269-277 
25 Esaiasson, Peter, Vad menas med folkviljans förverkligande?,  35-40 
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kan innebära både en snävare och bredare definition av folket. I den bredare definition kan det 

innebära att rika länders beslut om världshandel berör fler människor än de i de rika länderna 

och därför kan det argumenteras för att fattiga länders folk också ska inberäknas ibland de 

medborgare vars vilja ska förverkligas genom beslut. Ett lokalt exempel kan vara hur 

gymnasieskolors etablering avgörs av en statlig myndighet, men kan påverka kommunen, 

samt de mindre grannkommunernas utbildningspolitik. I den snävare bemärkelsen kan det 

handla om att lokala beslut som bara berör en del av befolkningen, bör beslutas av de berörde 

eller utifrån de berördas vilja i företräde för alla andra röstberättigade i kommunen. 26  Ett svar 

på frågan om, vilka är folket?, skulle kunna formuleras på följande sätt: ”utgå från de formella 

gränserna för de som är berörda av besluten, men att ändå diskutera konsekvenserna av 

alternativa preciseringar”27. 

Den andra frågan som kan ställas är hur stor del av folket måste stödja ett visst alternativ för 

att det ska beslutas. I den moderna demokratin finns inte graderade röstlängder, utan istället 

är principen en människa - en röst. Men som nämndes tidigare så omfattas inte alla av den 

principen, genom formella definitioner som ex åldersgräns, krav på folkbokföring eller 

medborgarskap. I valdemokratin finns ett tydligt svar på frågan om hur stor del av folket som 

måste stödja ett alternativ för att det ska vinna, majoriteten vinner, majoritetsprincipen.28 

Den tredje frågan handlar om hur kan det finnas en enhetlig folkvilja som kan ligga till grund 

för gemensamma beslut? Det förutsätter att opinionsbildningen fungerar på sådant sätt att en 

enhetlig folkvilja framträder. Detta ställer krav på information och att medborgarna har 

möjlighet att bilda sig tydliga och underbyggda uppfattningar.29 

Den fjärde frågan är hur människors individuella vilja ska omarbetas till ett entydigt politiskt 

beslut? Det ställer krav på en fungerande opinionsbildning, men också att beslutsprocessen 

inte förvränger folkviljan. En beslutsprocess måste då svara upp på tre problem. Den viktigast 

är att processen accepterades av den förlorande sidan. Det andra problemet är att processen 

ska vara fri från manipulation genom taktikröstning eller dagordningsförändringar med nya 

alternativ. Det tredje problemet är att processen ska vara fri från godtycke, då vissa 

beslutprocesser tenderar till att gynna det ena eller andra förslaget. Kan dessa problem/frågor 

                                                 
26 Esaiasson, a.a., 35-40 
27 Esaiasson, a.a., 52 
28 Ibid. 30-40 
29 Ibid. 30-40 
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besvaras så bör processen vara på sådant sätt att individuella åsikter kan omarbetas till 

entydiga beslut.30 

Den femte frågan som kan ställas är när under beslutprocessen som folkviljan har 

förverkligats?, utifrån tre alternativ skulle detta kunna bedömas. Det första är när politikerna 

har fattat det formella beslutet och givit det tillräckliga förutsättningar att genomföras som 

folkviljan förverkligas. Det andra är när beslutet är praktiskt genomfört och det tredje är när 

medborgarna uppfattar det som genomfört.31 Med utgång från skolans värld och att folkviljan 

är att vilja ha bättre skolresultat överlag hos eleverna. Folkviljan är då förverkligad enligt det 

första alternativet när politikerna tar beslut, ger resurser eller stiftar lagar för det att det ska 

vara möjligt att genomföra, folkviljan är å andra sidan inte förverkligad om beslut fattats, utan 

att ge resurser och andra möjligheter att genomdriva förändring. Det andra och tredje 

alternativet behandlar den objektiva och den subjektiva uppfattningen. Vi utgår från att skolan 

har förbättrat resultaten överlag hos eleverna, då har folkviljan förverkligats utifrån alternativ 

två. Men om medborgarna trots det uppfattar att eleverna lär sig mindre och genom detta 

uppfattar det som att skolresultaten har blivit sämre, så har folkviljan enligt alternativ tre inte 

förverkligats. Svaret på frågan om när folkviljan förverkligas behöver inte vara det ena eller 

det andra utan en sammanvägning.  Esaiasson menar på att en sammanvägning och gradering 

borde formuleras på följande vis: ”Börja med uppfattade konsekvenser men helst också 

möjligheten att genomföra beslutet, samt beslutets faktiska genomförande.”32  

2.3.2 Valdemokrati – representation 

I genomgången om folkviljans förverkligande behandlades framförallt beslutsfattandet, den 

andra delen av valdemokratin är att behandla beslutsfattarna, de folkvalda. Inom akademiskt 

arbete om politisk representation, så är Hanna Pitkins The concept of Representation(1967) en 

viktig källa för information. Där behandlas konceptet representation såväl idéhistorisk som 

analytiskt. Pitkin presenterar fyra kategorier som representation kan analyseras utifrån; 

formell, symbolisk, deskriptiv och substantiell representation.33 Formell representation 

behandlar hur val och avsättningen går till väga, när människor tilldelas eller fråntas formell 

representation. Symbolisk representation behandlar vilka känslor och associationer som en 

viss representant eller en viss konstitutionell representation väcker hos de representerade. 

                                                 
30 Ibid. 30-40 
31 Esaiasson, a.a., 37-38,40 
32 Esaiasson, a.a.,. 40 
33 Fördjupning se. Pitkins The Concept of Representation(1972). 
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Deskriptiv representation behandlar vilka representanterna upplevs representera, vilken 

representativitet de har.34 Deskriptiv representation kan beskrivas som spegelrepresentation.35 

Substantiell representation behandlar representanternas handlingar utifrån påverkan från de 

som de representerar och lyhördhet för de representerades intressen.36 Hanna Pitkin försöker 

sammanfatta, avgränsa och definiera vad politisk representation innebär påföljande sätt: 

The formulation of the view we have arrived at runs roughly like this: representing here means 

acting in the interest of the represented, in a manner responsive to them. 37 

Esaiasions översättning/tolkning: Representation innebär att representanter på ett lyhört sätt 

handlar i de representerades intressen.38 

I Esaiassons tolkning av Pitkin, gör han tre ställningstagande i konfliktområden angående 

politisk representation, utifrån det valdemokratiska idealet. 1. Det är representanternas 

handlingar som är det viktiga utifrån det valdemokratiska idealet och inte deras sociala 

bakgrund eller erfarenheter. 2. De folkvalda ska handla utifrån folkets intresse, något som kan 

skilja sig mot det som folket för stunden vill eller önskar. 3. De folkvalda ska vara lyhörda 

gentemot de som de representerar, responsiva gentemot folkets reaktioner, men också kunna 

förklara sina ståndpunkter och handlingar på ett för folket förståeligt sätt.39  

Det finns nödvändigtvis inte en konflikt mellan de politiska valda beslutsfattarnas handlingar 

och deras sociala bakgrund eller erfarenheter, men utifrån det centrala värdet att förverkliga 

folkviljan, så är det politikernas handlingar som är det fundamentala och inte deras bakgrund. 

Utifrån valdemokratins legitimeringsprocess kan frågan om representation ändå behöva 

kompletteras med att de folkvalda borde spegla folket. Sociala grupper i samhället utan 

representation kan uppleva sig utestängda och därmed ta avstånd i från samhällets styrmodell. 

Beslutsprocessens skapar då inte legitimitet från de som inte fick gehör för sitt alternativ, eller 

uppfattar sig som en del folket.40 Senare forskning har uttryckt det på följande sätt, att en 

orättvis deskriptiv representation av samhället är oacceptabel. Även om en jämlik och 

jämställd deskriptiv representation inte innebär att den substantiella representationen är jämlik 

och jämställd, så innebär det däremot att en symbolisk representation sker, som gör att 

grupper i samhället känner sig delaktiga i det offentliga.41 Utifrån det kan slutsatsen göras att 

                                                 
34 Celis, Karen & Mazur, Amy G. Introduction I Politics & gender 8 
35 Hokkanen, Ann Sofie, Representationen av kvinnor och män 
36 Celis & Mazur, a.a. 
37 Pitkin, Hanna, The Concept of Representation, 209 
38 Esaiasson, a.a., 41 
39 Esaiasson, a.a., 41-49 
40 Esaiasson, a.a., 41-43 
41 Celis & Mazur, a.a. 
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representanternas spegling av samhället kan ha en betydelse för att upprätthålla och nå de 

centrala värdena i en valdemokrati.42  

I den valdemokratiska modellen är de folkvalda representanterna de beslutsfattare som ska 

verka för folkviljans förverkligande. Peter Esaiasson föreslår en slutlig precisering av 

folkviljans förverkligande, som utgår från folkets intresse och inte den för stunden rådande 

viljan, men som inte nämner legitimeringsprocessen behov av viss speglingsrepresentation: 

Detta folkintresse skall anses förverkligat när de folkvalda representanterna har agerat i en enlighet 

med sin uppfattning om vad som utgör folkets bästa intresse, och när en majoritet av de 

representerade i efterhand håller med om att så varit fallet.43 

2.3.3 Valdemokrati – valet; mandat- eller sanktionsmodell 

Valhandlingen är den springande punkten i demokratins förverkligande och utgör den tredje 

delen av valdemokratin vid sidan av beslutsfattandet och beslutsfattarna. I folkets valhandling 

bildas en dikotomi, utifrån om du röstar för det som kommer eller det som har varit, 

mandatgivande eller ansvarsutkrävande. Mandatgivandet är framåtsyftande och innebär att 

väljarna ger politikerna direktiv med specifikt innehåll gällande den preciserade tiden, 

mandatperioden. Direktivet baseras på vad väljarna vill att politikerna ska göra i framtiden 

och inte utifrån vad de har gjort under dåvarande mandatperiod. Olika teorier och modeller 

utifrån framåtsyftande perspektiv på valhandlingen kan grovhugget sorteras under 

beskrivningen mandatmodeller.  När valhandlingen utgår från det motsatta, vad politikerna 

gjort under mandatperioden före valet, så sorteras det under beskrivningen sanktionsmodeller 

eller ansvarsmodeller.44  

Mandatgivande 

Mandatmodellen är inte entydig i den akademiska forskningen utan utgörs av flera olika 

teorier och modeller. Förenklat kan mandatmodellen uttryckas: ”Vi röstar på dem som tycker 

som vi, de uppfyller sina löften”45. Utifrån det kan en del krav på väljarna och partierna 

upprättas för systemets legitimitet och funktionalitet. Väljarna måste veta vad de tycker och 

partierna måste redovisa sina åsikter och avsikter för perioden, partierna måste också 

genomföra sina löften om de vinner makten. Partisystemet måste därför innehålla minst två 

partier och de ska vara tydliga alternativ till varandra. 46  

                                                 
42 Esaiasson, a.a., 43 
43 Esaiasson, a.a., 
44 Elin Naurin, Mandatmodellen, 54-57 
45 Naurin, Elin (2003), a.a., 55 
46 Naurin, Elin (2003), a.a., 55 
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När väljarna ska klarlägga vad de själva tycker kan de ha två utgångspunkter, antingen utgå 

från ett antal ”viktiga” sakfrågor och välja partier efter närhet i dessa och/eller att utgå från 

partiernas ideologier. Forskning om mandatmodellen drar olika slutsatser om väljarnas 

kunskaper i att välja partier som tycker som de. Detta beroende på att forskare ställer olika 

krav på väljarna, har olika utgångspunkter i undersökningarna och utformar och värderar olika 

i dem. Detta gör det svårt att hitta en otvetydig distinktion på vad det innebär att rösta på dem 

som tycker som du.47  

Sju krav kan ställas på mandatmodellen, två krav på partisystemet, tre på partierna och ett 

gemensamt på väljarna och partierna. Partisystemet ska innehålla minst två partier (1), och 

dessa ska vara tydliga alternativ till varandra (2). Kraven på partierna som aktörer i systemet 

är att de innan valet ska redovisa vad de tycker (3) och vad de vill/ska göra om de vinner 

makten (4). Utifrån kraven på partisystemet så förväntas även partiernas åsikter och program 

skilja sig från varandra och bilda för väljarna tydliga alternativ. Partiernas åsikter och ideologi 

redovisas oftast i partiprogram och/eller i ämnespunktsprogram. Vad partiet vill och förväntas 

göra om de erhåller makten återfinns ofta i valmanifesten. Dessa valmanifest är de som är 

utgångspunkten för det tredje kravet på partierna, uppfyllandet av de givna löftena (5).48 

Forskning visar att partierna ofta håller sina löften, samtidigt som väljarna upplever att de inte 

gör det. Partierna använder sig av en snävare definition av vallöfte än väljarna. Väljarna kan 

även tolka in egna förväntningar i vallöften, t.ex. att de själva ska märka eller kunna nyttja 

effekterna av genomförda löftena.49 Denna situation är ett problem för mandatmodellen som 

hotar dess legitimitet, då partierna å sin sida upplever att de uppfyller kraven på att uppfylla 

sina löften, samtidigt som väljarna har den motsatta åsikten. Medborgarens val tappar i värde 

om väljarna väljer partier som delar deras åsikter, samtidigt som de förväntar sig att partierna 

ändå inte kommer agera efter dessa åsikter. Slutsatsen är att ett sjätte krav behövs för 

mandatmodellens fungerande, att det finns en överensstämmelse mellan väljarna och partierna 

om vad de utlovade löftena i handling innebär, en samsyn på löftesuppfyllelse (6).50  

Ansvarsutkrävandet 

Ansvarsmodellen/sanktionsmodellen är benämning på de teorier och modeller som utgår från 

det motsatta till mandatgivande, att valhandlingen sker eller ska ske genom att utkräva ansvar 

                                                 
47 Naurin, Elin (2003), a.a., 55-61 
48 Naurin, Elin (2003), a.a., 55-61 
49 Naurin, Elin, Politiker håller visst sina löften 
50 Naurin, Elin (2003), a.a., 61-65 
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för den innevarande mandatperioden. Grundtanken med denna modell är tämligen enkel, 

väljarna och partierna klarar inte av att uppfylla de krav som ställs på dem i mandatmodellen. 

Slutsatsen blir därför att väljarna ska göra sin valhandling utifrån andra premisser, nämligen 

att straffa, belöna eller kontrollera de som har styrt under den innevarande perioden. En 

modell som likt mandatmodellen ställer krav på partier och väljare för att fungera.51 En 

extrem variant är elitdemokatin som presenterades i början av 1940-talet av ekonomen Joseph 

Schumpeter(1883-1965). Schumpeter menade att i valdemokratin är de demokratiska 

institutionerna medel för de politiska eliterna och inte mål, för den politiska verksamheten. 

Politikerna ska enligt Schumpeter inte påverkas i frågor på detaljnivå eller i sakfrågor, utan 

väljarna ska rösta på politiker utifrån större politiska handlingsprogram. Genom minimal 

kontakt under mandatperioden mellan politiker och väljare, så blir det medborgarnas uppgift 

att efter mandatperioden utvärdera och utkräva ifall politikerna får förtroende för en ny 

mandatperiod.52 Kritiken mot mandatmodellen utgår ofta från en väljarskeptisk hållning, där 

väljarna kritiseras för att inte klara av att ha genomtänkta åsikter om hur de vill att samhället 

och politiken ska styras. Väljarna förväntas däremot klarar av att utvärdera resultaten 

politikerna uppnått och rösta efter hur de uppfattar dessa. Tre krav kan ställas på 

sanktionsmodellen: Att väljarna har kunskap om vilka som styr och vad de styr (1), att 

väljarna har information om resultatet som politikerna uppnått eller åtgärder som vidtagits (2), 

att väljarna garanteras att det finns ett samband mellan valresultatet och vilka som kommer 

styra framöver (3).53 

Kravet att väljarna har kunskaper om vilka som styr och vad de styr, kan problematiseras på 

horisontell och vertikal strukturnivå. Det horisontella syftar till att avgöra vilka som fattar 

beslut om vad inom en och samma maktnivå och det vertikala syftar till svårigheterna för 

väljaren att avgöra på vilken politisk nivå som ansvaret för resultaten av politiken ligger. På 

horisontell nivå uppstår svårigheter när länder och beslutsnivåer saknar tydliga majoriteter, 

som minoritetsregeringar, eller institutioner där ett parti har en aktiv vågmästarroll eller där 

ett parti styr genom hoppande majoriteter. Det blir svårt för väljarna att vara uppdaterade, 

informerade och avgöra om det politiska händelseförloppet under mandatperioden. 

Svårigheterna på vertikal nivå är för väljarna att avgöra vilken politisk nivå som ansvarar för 

vad, även då det är inom ett område t.ex. skola, vård och omsorg, där kommuner, landsting 

                                                 
51 Hanna Bäck, Vad krävs för en fungerande valdemokrati?, 66-69 & Staffan Kumlin, Finns det någon ansvarig? 

83-86 
52 Hague, Rod, Harrop, Martin & Breslin, Shaun, Styrelseskick och politik, 66-67, Montin, a.a. 149 
53 Kumlin, a.a.83-103 
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och staten på olika sätt är med och påverkar och styr. Den andra sidan av problematiken i ett 

vertikalt perspektiv är frågan om New Public Managment(NPM), där offentlig verksamhet 

idag jämfört med 70- och 80-tal i en större omfattning har outsourcat delar eller helt 

privatiserat tidigare offentlig verksamhet. Det innebär att vertikalt skådat på ett område så kan 

det vara staten som avgör budgetens storlek, kommunerna som sköter upphandlingarna och ett 

företag som ska genomföra tjänsten,54 som t.ex. genom det fria skolvalet och vårdvalet(LOV). 

Det andra kravet för att en fungerande sanktionsmodell är att väljarna har information om 

resultatet som politikerna uppnått eller åtgärder som vidtagits. För att tillgodose och uppnå 

kravet måste det ske informativa debatter om olika sakfrågor och ämnen. Att politikerna 

redovisar såväl åtgärderna som vidtagits och omständigheterna kring dessa, t.ex. avsatta och 

tillgängliga resurser eller ekonomisk världskonjunktur om det berör arbetslöshet etc. 55  

Det tredje kravet för en fungerande sanktionsmodell handlar om att det finns ett samband 

mellan valresultatet och vilka som kommer styra framöver. Ett exempel på när det krav inte 

uppfylls i svensk politik har varit hur Socialdemokraterna har lyckats behålla regeringsmakten 

trots att det egna stödet har minskat, t.ex. tappade socialdemokraterna 8,8 procentenheter valet 

1998, men lyckades ändå behålla regeringsmakten intakt. Att styra i minoritet eller genom 

storkoalitioner där de två största partierna delar på makten är inget sällsynt fenomen, utan 

tvärtom har minoritetsregeringar varit vanligast i efterkrigstidens Europa. För ett tydligt 

ansvarsutkrävande, krävs en tydlig koppling mellan valresultat och valvinnare. Konkreta 

åtgärder är positiv parlamentarism och få partier i partissystemet.56 I svensk kontext skulle 

följande förslag kunna ge sådan effekt: mindre valkretsar, positiv parlamentarism, 

majoritetsvalsystem i valkretsar/enmansvalkretsar och höjd riksdagsspärr.57 

Mediernas roll 

Mediernas roll skiljer sig mellan de olika modellerna och i mandatmodellen bör medierna i 

valrörelsen bevaka partiernas program och vallöften. I ansvarsutkrävande modeller bör 

mediernas roll i valrörelsen framförallt vara att ge medborgarna kunskap om vilka som har 

styrt olika nivåer och vad de olika politiska nivåerna ansvarar för, samt hur de ansvariga har 

skött sina uppgifter.58 

                                                 
54 Kumlin, a.a., 83-103 
55 Kumlin, a.a., 86-103 
56 Petersson, Olof, Demokrati utan ansvar, 9-39,138-145. 
57 Kumlin, a.a., 83-103 
58 Oscarsson (2003), a.a. 14 
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2.4 Deltagardemokrati – Centrala värden 

I det deltagardemokratiska idealet så är deltagande av medborgarna det grundläggande målet 

för politiken och demokratin, oavsett om idealet betraktas som ett självständigt politiskt 

system och ett alternativ till valdemokratin, eller bara som ett komplement till valdemokratin. 

Syftet med deltagande som mål kan vara att skapa demokratisk fostran hos medborgarna, ett 

fullföljande av jämlikhetstanken i en människa – en röst principen, men även för att skapa 

legitimitet kring politiska beslutsprocesser, då medborgarna själva är delaktiga.59 

Deltagardemokrati kan delas upp i direkt deltagande i politiska beslut och påverkansförsök av 

politiska beslut. 

Om idealtypen deltagardemokratin dras till sin yttersta spets, så uppgår samhället och staten 

till ett, då hela samhället ska demokratiseras och ingen skillnad nödvändigtvis kan görs 

mellan det privata och det offentliga. Dessa ståndpunkter hamnar idealet i utifrån principerna 

om att demokratin inte har en gräns för var den ska få verka, att jämlikhet ska råda och alla 

ska kunna delta i processen.60 Deltagardemokratin skiljer sig från det valdemokratiska idealet 

på så sätt att medborgarna förväntas vara aktiva i politikens utformning även mellan valen.61 

Trots att deltagardemokratin har tydliga idéhistoriska rötter till den atenska demokratin, så ser 

inte många modernare förespråkare av deltagardemokrati idealet som en ersättare till den 

representativa demokratin, utan den framhålls ofta som ett komplement till de 

valdemokratiska representativa demokratierna. Genom ett ökat politisk deltagande mellan 

valen, förväntas medborgarna få större självförtroende i politiska frågor och även en känsla 

för det allmännas bästa. Politisk jämlikhet och ökad åsiktsöverensstämmelse i samhället 

förväntas vara effekterna av ökat inslag av deltagardemokrati enligt förespråkarna, effekter 

som enligt kritikerna blir helt tvärtom, där deltagardemokrati påstås ge ökad politisk 

ojämlikhet och minskad åsiktsöverensstämmelse.62 

2.4.1 Deltagardemokrati – Direkt deltagande i beslutsfattande 

Direkt deltagande i politiska beslut kan utifrån deltagardemokratiskt ideal beskrivas som ett 

personligt deltagande i beslutsprocessen, vilket innebär att medborgaren inte har lämnat över 

makt i en fråga till en representant. Det innebär att de områden som ska omfattas av direkt 

beslutsfattande ska utvidgas, inte att förespråkare menar att deltagardemokratin ska ersätta 

                                                 
59 Montin, a.a., 149 
60 Hauge, Harrop, Breslin, a.a., 62, Montin, a.a., 149 
61 Gilljam & Hermansson, a.a., 20-22 
62 Gilljam & Hermansson, a.a., 20-22 
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alla de representativa institutionerna i en demokrati. Denna utvidgning kan ske genom att 

skapa nya forum för direkt beslutsfattande, forum som verkar på småskaliga sammanhang, 

som arbetsplatser eller över lokala frågor.63 Demokratiutredningen (SOU 2000:1) föreslog 

ökade inslag av deltagardemokrati och deliberativ demokrati, för att på så sätt öka kunskap 

hos medborgarna, intresse för politiskt deltagande, samt engagemang och delaktighet i den 

representativa demokratins beslutsprocesser. Detta togs sig bland annat uttryck i förslag på 

fler lokala folkomröstningar, men också ökade inslag av brukarorgan. En vision som 

utredning hade var att alla någon gång i livet ska ha varit med och fattat politiska beslut, 

genom att delta i beslut om gemensamma angelägenheter skulle känsla av inkludering i 

samhället öka. Andra effekter var att det sociala kapitalet skulle höjas i landet, men också det 

kulturella kapitalet då delaktighet ger förmåga och kunskaper om samhällsstyrande.64 Två 

andra exempel på ökat medborgligt deltagande i beslutsprocesser var att det från 2002 blev 

tillåtet att införa medborgarförslag65 och folkinitiativ om folkomröstningar, som innebär att 

ifall 10 procent av de röstberättigade i en kommun eller landsting inom 6 månader står bakom 

ett förslag om folkomröstning i en fråga som en fullmäktige kan besluta om, så ska frågan om 

folkomröstning beslutas i fullmäktige, för att initiativet om folkomröstning ska avvisas måste 

2/3 av fullmäktige rösta nej.66 

För direkt deltagande i beslutfattande kan det ställs fyra krav på det demokratiska systemet i 

en deltagardemokrati. Makten är horisontell, det innebär att medborgaren inte har givit ifrån 

sig sin röst genom att välja en representant som fattar beslutet åt medborgarna. Den vertikala 

relationen till makten (staten) ersätts med en horisontell. Det andra är kravet på autonomi, 

beslutsprocessen måste vara fri från påtryckningar och yttre inblandning, samtidigt som det 

beslutande organet måste få ha makten att kunna genomföra sina beslut. Dessa två 

tillsammans förutsätter det tredje och fjärde kravet på det demokratiska systemet, det måste 

vara decentraliserat och jämlikhet måste råda mellan beslutsfattarna.67  

2.4.2 Deltagardemokrati – Påverkansförsök av politiskt beslutfattande 

Påverkansförsök av politiskt beslutfattande behandlar det vertikala maktförhållandet mellan 

väljare-folkvald, ett maktförhållande som förknippas med det valdemokratiska idealet.68 Jan 

                                                 
63 Teorell, Jan, Demokrati och deltagande: Tre ideal i teorin och praktiken,  323-330 
64 Jarl, Maria, Deltagardemokraterna och den representativa demokratin, 126-131 och Låt fler forma framtiden 
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66 Faktablad Medborgardialog 8/2011 skl.se 
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Teorell hävdar att deltagande med påverkansförsök egentligen tillhör en annan tanketradition 

gentemot tanken om direkt deltagande i politiska beslut. Att deltaga genom påverkansförsök 

är enligt Teorell mer förknippat som komplement till valdemokratiska modeller.69 Med 

påverkansförsök menas bland annat följande, uppvaktning av och personliga möten med 

beslutfattare och tjänstemän, namninsamling, demonstration, insamling av pengar eller 

ekonomiskt bidrag till politisk organisation och civil olydnad. Det politiska deltagandet 

genom påverkansförsök skiljer sig från deltagandet i val, valhandlingen utmärker sig mot alla 

andra politiska deltagandet på framförallt tre tydliga punkter. Valhandlingen är sanktionerad 

av staten på ett unikt sätt och processen är inbjudande i konsoliderade demokratier för att få 

ett högt valdeltagande. Valhandlingen är enkel att göra och kräver inte att den som väljer har 

erfarenhet eller kunskaper för att kunna delta. Den tredje skillnaden är att det finns ett tydligt 

tak för deltagandet, utifrån en röst-principen. Påverkansförsök saknar ofta tydlig 

sanktionering, kräver kunskap och självförtroende och är obegränsade i hur stort antal 

påverkansförsök man göra.70  

Krav kan ställas på deltagardemokrati när det kommer till påverkansförsök av politiskt 

beslutsfattande, som verkar i det vertikala maktförhållandet mellan medborgare och 

representant. Representanterna måste vara lyhörda, en lyhördhet som sker genom 

interaktion.71 Förespråkande av påverkansförsöken anser ofta att valen och den representativa 

demokratin är dåliga metoder för att förverkliga medborgarnas vilja, vilket gör det nödvändigt 

med påverkansförsök för att uppnå folkviljans förverkligande. Det demokratiska systemet 

måste därför enligt dem bygga på responsivitet som centralt värde i systemet. Vilket innebär 

mer än bara lyhördhet, utan också formellt möjliggörande av påverkansförsök, kunskap om 

tillvägagångsätt och demokratiska rättigheter.72 

2.4.3 Deltagardemokrati – invändningar om idealet 

”Tyngst bland argumenten mot deltagardemokrati är att den politiska jämlikheten hotas”.73  

Deltagardemokratin ifrågasätter valdemokratin, genom att den syftar till att medborgarna tar 

ansvar även mellan valen för politiska beslut och gemensamma angelägenheter.74 

Deltagardemokratin anses stå för egalitärt styre, tillskillnad mot valdemokratin som anses stå 
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för ett elitistiskt styre. Valdemokratin påstås kunna uppfylla åsiktsöverenstämmelse med 

medborgarna. Förespråkare för deltagardemokratin brukar anföra några orsaker till att 

åsiktsströmningar inte fångas upp. Väljarna tvingas välja mellan ett paket av åsikter, dessa 

gäller över hela mandatperiodens längd, som kan variera mellan olika demokratier. Dessutom 

anser de att parlamentarismen har en tröghet när det gäller att generera nya partier utifrån nya 

åsiktsströmningar.75 Det deltagardemokratiska idealet kritiseras på en del punkter, 

ifrågasättande av hur realistiskt idealet är, att det leder till motsatta effekter än 

sammanhållning, att det undergräver legitimiteten i den representativa demokratin och att det 

leder till kortsiktiga och populistiska beslut, men framförallt att det hotar den politiskt 

jämlikheten.  

Kritiken mot hur realistiskt deltagardemokrati är kan sammanfattas med att ”medborgarna 

kan inte, vill inte och hinner inte”76. Medborgarnas samlade kunskap om politik anses var för 

låg för att medborgarna ska kunna anses ha tillräckliga kunskaper för att förstå vad de 

beslutar, en kritik som även hörs emot mandat- och sanktionsmodellen, vilket kan också anses 

vara ett försvar för idealet. Att medborgarna inte skulle hinna, kan besvaras med att 

medborgarna ännu inte valt ifall de är beredda att t.ex. arbeta mindre i tid för att hinna. 

Kritiken mot att medborgarna inte skulle vilja är svårare att besvara, om inte viljan finns, ska 

tvång då till?77  

När deltagardemokrati betraktas som ett komplement till valdemokratin så ska det ge en 

stärkande effekt för legitimitetsprocessen. Effekten kan bli negativ ifall medborgarna 

uppfattar det som att deltagardemokratisk påverkan sker på bekostnad av beslut fattade inom 

valdemokratin, eller om det innebär att grupper upplever att ”andra grupper” tjänar på 

politiskt deltagande, men på deras bekostnad. När deltagardemokratin syftar till att 

ersätta/komplettera valdemokratin så ska det stärka medborgares välbefinnande, men också 

uppnå en effekt av att medborgarna fattar beslut utifrån det gemensamt bästa, vägt mot den 

egna nyttan.78  En ökad politisk delaktighet innebär att polariserande åsikter hörs mer, en 

mångfald som kan anses vara bra, däremot när de polariserande åsikterna möts i det politiska 

samtalet så leder det till mindre enighet och mindre gemenskap mellan medborgarna. Den 

sammanhållande effekten av deltagardemokrati blir då motsatsen till vad som avses, istället 
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för gemenskap får vi polarisering.79 I deltagardemokratin finns risken också att beslut fattas 

utan helhetssyn och utan samordning av beslut, då beslut kanske måste tas på olika nivåer och 

vid olika tillfällen, vilket kan bli svårt under deltagardemokratiska former.80 Svårigheter som 

även uppkommer inom andra ideal som valdemokratin.81 

Till skillnad mot sin avsikt att fördela makten, argumenteras det att deltagardemokrati leder 

till politisk ojämlikhet. Idag finns det stora skillnader i politiskt deltagande mellan olika 

grupper i samhället, vilket visades i demokratiutredningen 201682, en ökad delaktighet skulle 

leda till en ökning av den politiska ojämlikheten, då det är redan resursstarka grupper som 

framförallt är politiska delaktiga och har en större potential att bli det. 83 En ökad politisk 

delaktighet i beslutsfattande och/eller påverkansförsök kan då leda till att deltagardemokratins 

ideal om en egalitär decentralisering inte nås, utan ersätts av en elitisk decentralisering. Där 

resursstarka grupper skaffar sig inflytande i nivåer där besluten ska tas och definieras.84 

2.5 Samtalsdemokrati – Centrala värden 

Det tredje demokratiidealet är samtalsdemokrati, även kallat deliberativ demokrati, vars 

moderna bakgrund kommer från den tyske filosofen Jürgen Habermans(f. 1929) tanker och 

kritik mot modern demokrati, som från 1980-talet och framåt tagit större plats i den 

akademiska och politiska debatten. Samtalsdemokratin är ett demokratiideal som kan ses som 

ett komplement till valdemokratin, men också som ett alternativ, då den presenterar ett eget 

mål för demokratin, det gemensammas bästa, istället för folkviljans förverkligande.85 

Samtalsdemokratin delar utgångspunkt med deltagardemokratin i att människor vill och kan 

delta i diskussioner som föregår beslut. En utgångspunkt som långt dragen gör att vissa 

förespråkare av samtalsdemokrati anser att politiskt deltagande är en skyldighet för de som 

omfattas av medborgarskap.86 En distinktion kan göras gentemot de andra demokratiidealen, 

samtalsdemokratin handlar om processen att bilda och ändra åsikter i det demokratiska 

systemet, medan valdemokratin och deltagardemokrati handlar om att på olika sätt samla, 

höra och fånga upp medborgarnas åsikter i/för den demokratiska beslutsprocessen. 
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Samtalsdemokratins förverkligande ska ske i den ideala samtalssituationen, ett samtal utan 

maktkamp och egenintresse, och där samförstånd, konsensus nås. Deliberativa samtal är en 

benämning på dessa processer.87 Genom deliberativa samtalsprocesser ska egenintresset 

minska och de genomtänkta åsikterna öka hos medborgarna. Samtalsdemokratiska processer 

sägs även öka legitimitetsskapandet för besluten som fattas och öka den mellanmänskliga 

tilliten, samhällets sociala kapital.88 

2.5.1 Samtalsdemokrati – Den ideala samtalssituationen och deliberation 

Samtalsdemokratins grundtanke är att beslut tas fram i samtal av de berörda medborgarna i en 

ideal samtalssituation. Den ideala samtalssituationen ska vara fri från makt och egenintresse 

från deltagarnas sida89, det ska råda jämlikhet och öppenhet mellan deltagarna, samtalen ska 

få pågå så länge som är möjligt och rimligt90 och syftar till att människorna ska komma till ett 

konsensusbeslut utifrån det gemensamma bästa. En samtalsdemokratisk beslutsprocess skiljer 

sig därför från valdemokratin och deltagardemokratin, genom att fokus ligger på 

åsiktsbildning och inte åsiktsaggregering. Människor förväntas i den ideal samtalssituation 

inte påverkas av egenintresse och maktförhållanden, utan enbart lyssna till varandras 

argument och därefter kunna lägga de egna intressena åt sidan och fatta i samförstånd ett 

beslut utifrån det gemensamma bästa, en konsensus som gör votering överflödigt.91  

Den process som sker i samtalsdemokratin betecknas deliberation och kan ges följande 

definition ”en process där aktörer genom kommunikation grundad på rationell argumentation, 

söker omvandla, eller forma preferenser”92. Vid kollektivt beslutfattande kan man göra något 

av följande tre aktiviteter, samtala, förhandla eller votera. Det är i samtalet som åsikter bildas 

hos de deltagande parterna och publiken, genom att opinioner skapas och argument byts mot 

varandra. I förhandlingen så försöker aktören få igenom så mycket som möjligt utifrån sitt 

egenintresse. I votering så sker en aggregering av åsikter till ett samlande beslut, ofta utifrån 

majoritetsprincip. I samtalsdemokratins ideal så sker inte förhandlingen, utan deliberation 

sker i samtal i den ideala samtalssituationen, vilket möjliggör för deltagarna att komma till ett 

gemensamt beslut, en konsensus, som inte utgår från individens eller gruppens egenintresse, 

utan utifrån det gemensammas bästa. Det bästa argumentet vinner, inte den största gruppen.93 

                                                 
87 Gilljam & Hermansson, a.a., 22-25 
88 Jodal, Ola, Fem frågetecken för den deliberativa teorin, 278-279 
89 Gilljam & Hermansson, a.a., 22. 
90 Montin, a.a., 150 
91 Gilljam & Hermansson, a.a., 22. 
92 Karlsson, Christer, Den deliberativa drömmen och politisk praktik, 220 
93 Karlsson, a.a. 219-220 



 

 

25 

 

Samtalsdemokratin värde om konsensus kan ifrågasättas, idéhistorikern Sven-Eric Liedman 

uttrycker det så här: 

[…] det som gör demokrati till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi är eniga utan att vi har rätt 

att vara oeniga och till och med uppmuntras därtill.94 

2.5.2 Samtalsdemokrati –Deliberativa samtalet 

Deliberation är den process som är grunden i samtalsdemokrati och ska ske i tre olika typer av 

samtal, medborgardeliberation, elitdeliberation och elit-medborgardeliberation95. 

Deliberationen ska ske i horisontella samtal mellan medborgare eller i horisontella samtal 

mellan representanter för medborgarna, samt i vertikala samtal mellan medborgare och 

representanter. Horisontellt eller vertikalt syftar på ifall samtalsdeltagarna är i samma eller 

olika maktnivåer.96 

För att uppnå den ideala samtalssituationen så ställs det stora krav på gruppen som samtalar. 

En grupps sammanhållning kan sägas bygga på en utav två motsatta principer, makt eller 

samtal. Grupper vars sammanhållning bygger på makt kallas auktoritära och grupper som 

bygger på samtal kallas demokratiska. Den ideala samtalssituationen för åsiktsbildning i 

gemensamma beslutsprocesser förutsätter en samtalssituation som präglas av allt som makt 

förhindrar. I den auktoritära gruppen präglas sammanhållningen av likriktning i åsikter och 

värderingar, medan i den demokratiska gruppen präglas sammanhållningen av alla likas 

värde, vilket resulterar i att det är argumenten som avgör, inte hierarkin. För att den ideala 

samtalssituationen så ska uppstå, så måste makt tydligt regleras, inte nödvändigtvis vara helt 

frånvarande. Det deliberativa samtalet ska präglas av öppenhet, lyhördhet och oegennytta hos 

deltagarna, argumenten som byts förväntas vara rationella inte emotionella. Därför måste 

samtalssituationen förhindra uppkomsten av socialt tryck och underlätta för deltagarna att 

motstå det, då vi människor både påverkas av grupptryck och vill å andra sidan vara med och 

påverka och styra de situationer vi deltar i. Konkreta krav kan därför formuleras för 

deliberativa samtal.97 

Ett tidigt synsätt etableras i mötet, då samstämmighet påverkar den enskilde individen och gör 

det svårt för dem att ha en avvikande åsikt, men också försvårar för individen att yttra en 

avvikande åsikt. Auktoriteter måste vara vaksamma på hur de agerar och hur deras position 
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påverkar mötet. En auktoritär ledarstil förskjuter gruppen mot samspel genom makt, samtidigt 

som en position, status, påverkar människors benägenhet att säga emot. Exempel kan var att 

flygkaptener har fått göra allvarliga fel utan att övrig personal har ifrågasatt, trots kunskap och 

uppmärksamhet på felen.98 Ett mänskligt fenomen som berättas för oss som barn i historien 

om Kejsarens nya kläder.99 Istället för att auktoriteter bidrar till att skapa ett socialt tryck för 

lydnad, ska istället auktoriteten användas för att skapa socialt tryck för öppet tänkande. För att 

undvika rollidentifikation bör det vara roterande rollfunktioner. Deltagarna ska undvika att 

använda olika statusmarkörer, t.ex. yrkestitlar eller akademisk utbildningsnivå. Den fysiska 

närheten påverkar hur vi människor agerar, i vilken mån vi vill hålla med och vi vilken mån vi 

är beredda att ta konflikt genom att säga ifrån. Fysiska miljön måste optimeras för allas 

deltagande. Den fysiska närheten påverkar i vilken mån vi är beredda att ta någon i försvar 

som blir ifrågasatt eller utsatt. Rådslagsmaterialet måste vara utformat för att underlätta 

rationalitet och reflektion, då människor påverkas av hur materialet är utformat. Upplever vi 

stor närhet till rådslagsmaterialet och påverkas emotionellt, så försvårar det för 

samtalsdemokratins mål om rationella argumentation och reflektion. En fråga behandlar 

människors benägenhet till konformitet. Mötet bör ge deltagarna möjlighet till egna 

reflektioner för att motverka grupptryck och agera för att undvika det faktum att människor i 

minoritet ofta kan ge sig gentemot majoriteten i åsikter de inte har väldigt starka känslor 

för.100 När kraven uppfylls så borde deliberation vara möjligt, i alla fall borde motivation för 

att lyssna till varandras argument finnas, men har människor förmågan att lyssna och sätta sig 

in i andras argument och situation? Undersökningar visar att människor har en välutvecklad 

förmåga att återge andras argument och perspektiv, men det skiljer sig åt i olika typer av 

frågor. När en individ har en tydlig åsikt i en fråga, så kan de ganska väl argumentera utifrån 

den motsatta åsikten. När det kommer till attityder som inte är i motsatsställning till varandra 

är det svårare, t.ex. varför person A gillar fotboll framför hockey. Undersökningar visar också 

att människor tror att andra tänker mer likt dem själva än vad de verkligen gör, vilket 

försvårar förmågan att sätta sig in i en annan persons argument och situation. I en 

idealsamtalssituation skulle detta kunna blottläggas genom att i deltagarna redovisar sina 

argument. Deltagarna måste dela en gemensam verklighet (8), genom att redovisa vilka 
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uppfattningar man är oense om och vilka man är eniga om, samt från vilket perspektiv var och 

en ser på frågan som ligger för beslut.101 

I samtalsdemokratin ska horisontella samtal mellan beslutsfattare uppfylla tre kriterier. För 

det första måste folkvalda vara lyhörda eller responsiva gentemot medborgarnas åsikter och 

intressen, för det andra måste de folkvalda kunna utkrävas på ansvar och för det tredje måste 

samtalet äga rum i ett forum som präglas av öppenhet. Samtal som sker i forum som präglas 

av det motsatta, låg lyhördhet hos representanterna, svårigheter att utkräva ansvar och 

bristande öppenhet, då är det inte ett deliberativt samtal i samtalsdemokratins anda, utan då 

kan det snarare definieras som en elitdiskussion.102 Att samtalen på elitnivå sker i offentlighet 

förväntas ha effekten att beslutsfattarna argumenterar istället för att de förhandlar, att de 

presenterar osjälviska ställningstaganden istället för egennyttiga. Detta förväntas ske då det 

kan hävdas finns en osjälviskhetsnorm i samhället och ett motstånd i samhället mot hycklande 

och inkonsekventa politiker. Utifrån dessa tre normer och motstånd kan följande tankeled 

göras. Genom att ett politiskt samtal sker offentligt kommer oegennyttiga argument lyftas 

fram, men argumenten kommer inte vara förtäckta välgärningar för att dölja egennyttiga 

intressen, då detta skulle straffa sig av medborgarna. Exempelvis skulle inte argumentet ”gör 

det för barnen” uppskattas om det inte gynnar barnen, särskilt ifall det istället gynnade 

pensionärer eller rika, argumentet förväntas därför inte användas. Politiker som argumenterar 

för ett alternativ förväntas därefter rösta för det alternativet, för att det finns krav på 

konsekvens på representanterna på elitnivån.103 

Det finns en del som motsäger att offentlighet i horisontella samtal mellan beslutfattare skapar 

en process där rationella argument formar preferenser som utgår från det gemensammas bästa. 

Öppenheten sker i ett forum där det är konkurrens mellan beslutsfattarna, publiken gör sig 

därför påtaglig i samtalet, att lyssna på den andres argument och visa osäkerhet om det egna 

ses som svaghetstecken i politiken, där beslutsfattarna förväntas vara självsäkra och 

principfasta, en självsäkerhetsnorm för politiker. För deliberation så krävs det att deltagarna 

inte går in med föreställning att de har rätt svar, på detta sätt försvåras diskussionen i 

offentlighet, då det som ska skapa förtroende i samtalsgruppen inte kan uppnås, icke-

önskvärda effekter uppstår då för samtalsdemokratin. Det är även så att osjälviskhetsnormen 
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inte nödvändigtvis är starkare än grupptrycket från ”hemmaväljarna”.104 Ett exempel var den 

debatt som uppstod mellan centerpartiets Helena Lindahl och socialdemokraterna Björn 

Wiechel och Helén Pettersson, alla tre riksdagsledamöter på västerbottniska mandat, där de i 

tre debattartiklar diskuterade ifall de gjorde tillräckligt för hemmapubliken, västerbottningen 

eller ifall de ”sviker” hemmaväljarna i förmån för medborgare på andra platser i Sverige.105 

Sammantaget innebär dessa invändningar att rationella argument ersätts av emotionella. 

Argumenten blir passionerade och politiserade när det horisontella samtalet mellan 

beslutsfattare förs i offentlighet. Offentlighet kan tvinga beslutsfattarna till att argumentera 

istället för att förhandla, men det leder inte nödvändigtvis till att det är en rationell 

kommunikativ process för åsiktsbildning, utan kan leda till det motsatta, en emotionell 

kommunikativ process för åsiktaggregering.106  

I Demokratiutredningen 2016 görs följande iakttagelse: 

Konflikter mellan olika åsikter är en del av demokratin och i regel mår demokratin bra av att olika 

politiska åsikter kommer till uttryck och möts, även sådana som kan uppfattas som obekväma. 

Demokratins styrka är dess förmåga att hantera olikheter. Däremot leder politiska samtal mellan 

grupper med motsatta ståndpunkter inte nödvändigtvis till att den sociala gemenskapen stärks. Det 

kan istället leda till ökad antagonism mellan grupper och att grupperna stärks i sina olikheter. En 

sådan polarisering är synbar i dagens samhällsdebatt och opinionsbildning107 

Deliberation ska skapa socialt kapital, mellanmänsklig tillit, men frågan är om deliberation i 

lika stor grad är beroende av att det finns ett visst mått av socialt kapital i samhället för att 

deliberationen ska vara möjlig. I demokratiutredningen så påstås samtal mellan tydligt 

heterogena grupper ha en effekt av minskat socialt kapital i samhället, det kan tänkas sig att 

den nödvändiga mellanmänskliga tilliten för det deliberativa samtalet lättare uppstår eller 

finns i mer homogena grupper. Vilket skulle innebära att i frågor där människor har starka 

åsikter som är längre ifrån varandra så är samtalsidealet för samtalsdemokratin svårt att 

uppnå, trots att åsikterna då utsätts för det tuffaste provet.108  

2.5.3 Samtalsdemokratin i den praktiska politiken 

Den svenska demokratin föreslogs få ett ökat inslag av samtalsdemokrati i så väl 

Demokratiutredningen (SOU 2000:1)109, som i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden 

(SOU 2016:5) där förslag på olika samtalsdemokratiska inslag görs, till exempel genom att ett 

                                                 
104 Naurin, Daniel a.a., 236, 241-246 
105 Västerbottens Folkblad, 3/12, 6/12 och 8/12 2018. 
106 Naurin, Daniel a.a., 241-246 
107 SOU 2016:5, 80 
108 Jodal, a.a., 285-288 
109 SOU 2016:5, 391 
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ökat ansvar för medborgardialog läggs på kommuner och landsting, men också förslag om 

ökat antalet allmänpolitiska debatter i kommunfullmäktige.110 SKL har bland annat bedrivit 

Projekt Medborgardialog från 2006, i syfte att verka för mer medborgardialog i kommuner 

och landsting. Exempel på verksamheter för horisontella samtal mellan medborgare och 

vertikala mellan medborgare och politiker är medborgarpaneler, medborgarråd, 

ungdomsfullmäktige, medborgarbudget, demokratidagar för speciella målgrupper och 

trygghetsvandringar m.m. I vissa fall så är beslutsfattande politiker med och i andra fall leds 

mötet med hjälp av tjänstemän som för anteckningar. Ämnesområdena är många och kan röra 

utbildning, skolvägar, stadsplanering, landsbygdsfrågor, sjukvårdsfrågor, funktionshinderade, 

bibliotek, lekplatser m.m..111 Samtalsdemokratiska inslag är oftast riktade mot specifika, inte 

blandade målgrupper.112 

2.6 Medborgarideal – Aktiv medborgare och demokratisk kompetens 

Inom utbildningspolitiken skapas ett mål för vad medborgarskapet ska vara, vilka förpliktelser 

och rättigheter en medborgare har i relation till staten eller till andra medborgare. Under olika 

perioder och sammanhang skiljer det sig och förändras vad medborgarskapet ska innebära.113 

Efter andra världskriget är det demokratiska uppdraget tydligt utskrivet i läroplanerna för 

gymnasieskolan.114 Läroplan för gymnasieskolan (Gy11): 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet115 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.116 

Utbildningsväsendet vill fostra människor i ett aktivt medborgarskap. Den passiva 

medborgaren definieras som bara medborgare, medan den aktiva medborgaren deltar i 

samhällets processorer för beslut och utövar inflytande för att påverka ärenden.117 För att 

uppnå målet om aktiva medborgare i samhällslivet, så behöver medborgarna ha ett 

kunskapsinnehåll, tillskansa sig en demokratisk kompetens.118 Demokratisk kompetens kan 

                                                 
110  SOU 2016:5, 628-632 
111 Projekt Medborgardialog – 250 exempel från Sverige, skl.se för detaljerad information om de olika formerna 

rekommenderas vidare läsning i rapporten. 
112 Montin, a.a., 168 
113 Carlbaum, Sara, Blir anställningsbar lille/a vän?, 26-27 
114 Ekman, Tiina, Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, 9 
115 Gy11, Skolans uppdrag 
116 Gy11, Normer och värderingar 
117 Långström, Sture & Virta, Anja, Samhällskunskapsdidaktik, 31-35 
118 Ekman, a.a. 12-20 
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beskrivas på lite varierande sätt, där vilja och intresse att delta, samt kunskaper om politik och 

spelregler är centrala värden, samt tilltro till det demokratiska systemet.119 Tiina Ekman 

definierar demokratisk kompetens som ”demokratikunskaper och politiskt självförtroende”120. 

Inom utbildningsforskning i Tyskland finns begreppet politsche Bildung, som syftar till 

teoribildning kring politikdidaktik. Demokratisk kompetens anses där bestå av olika 

kärnkompetenser. Vilka dessa kompetenser är beror på vilket mål man har för medborgaren 

med utbildningen, eller vilken idealmedborgare som skolan har. Idealmedborgare kan delas 

upp i fyra olika, där den reflekterande åskådaren ofta anses vara en rimlig målsättning för 

skolundervisningen i Tyskland.121 

Tabell 1 Demokratisk Kompetens - politsche Bildung122 

1. Den politiskt ointresserade medborgaren 

(Die Desinteressierten) 

Nämner gärna sin rätt att inte behöva bekymra sig om politik.     

 

2. Den reflekterande åskådaren (Die 

Reflektierten Zuschauern). 

En stor grupp som oftast inte blandar sig i politiken men har 

kännedom om politiska händelser, diskuterar politik och deltar i 

val och omröstningar.  

 

3. Den handlingsförmögne medborgaren 

(Die Interventionsfähige Bürger). 

Denna grupp är inte kontinuerligt politiskt aktiv men kan agera i 

situationer som berör dem.  

 

4. Den aktive medborgaren  

(Die Aktivbürger). 

En liten men inflytelserik grupp som är medlemmar i politiska 

partier eller andra intresseorganisationer. Ur denna grupp 

rekryteras den politiska ledningen. 

 

 

2.6.1 Kraven på medborgarna utifrån de tre demokratiska idealen 

En väldigt förenklad och generaliserande beskrivning av demokratiidealens utveckling är att 

vi efter andra världskrigets slut hade ett dominerande demokratideal, valdemokratin. Ett ideal 

som kom att utmanas av 60-talets politiska rörelser och deras krav på delaktighet och kritik 

mot maktutövning av de politiska partierna. Under 60-talet och framåt fanns det därför två 

motvarandra stående demokratiideal, valdemokratin och deltagardemokratin.123 I slutet av 80-

                                                 
119 Se Maria Jarl (2004), Oscarsson (2006), samt Almgren (2006.) 
120 Ekman, a.a., 12-17 
121 Wall, Peter, EU-undervisning, 14-18 
122 Wall, a.a., Peter, 17-18 
123 Lewin, a.a., 345-346 
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talet och framåt har en tredje demokratideal tagits plats i debatten, samtalsdemokratin.124 

Detta förändrar och försvårar för medborgarna, vilka krav ställas på dem, vilka egenskaper 

och preferenser bör de ha, nu när de ska förhålla sig till tre olika demokratiideal.125 

Utifrån de tre demokratiidealen så kan tre gemensamma och grundläggande krav ställas på 

medborgarna i ett demokratiskt system. Att de känner en viss samhörighet till varandra eller 

en gemensam identitet, så att det finns ett erkännande hos medborgarna att de behöver lösa 

problem tillsammans. Det andra gemensamma kravet på medborgarna är att de står bakom de 

demokratiska och mänskliga rättigheterna. Det tredje kravet är att medborgarna acceptera de 

gemensamma spelreglerna och därmed accepterar beslut, även i de fall det går emot dem.126 

Valdemokrati 

De medborgliga kraven för valdemokratiska idealen skiljer sig åt mellan mandat- och 

sanktionsmodellen. Medborgarna i mandatmodellen bör ha goda ideologiska kunskaper om 

partierna, samt egna åsikter om och värdering av aktuella sakpolitiska frågor och ideologier. 

Vidare bör de ha kunskaper om hur det parlamentariska läget ser ut och vilka partier som 

troligen kommer samarbeta med varandra, samt kunskaper om opinionsläget för att kunna 

taktikrösta vid t.ex. fyraprocentsspärrar. Utöver detta krävs det också att medborgarna har 

förtroende för politikerna, att de tror att de håller vad de lovar. I sanktionsmodeller har 

däremot förtroende till politiker en klart lägre betydelse och förtroende för politiker kan 

försvåra ansvarsutkrävandet. Medborgarna bör inte ha starka ideologiska övertygelser, vilket 

får dem att rösta på partier och företrädare, även när dessa har misskött sig. Däremot bör de ha 

tydliga åsikter om vilka frågor de tycker är viktigast, så att de kan värdera ifall de anser att 

politikerna har klarat av det för medborgaren prioriterade sakområdet. Kunskapen om vilka 

som styr och vad de styrande på olika nivåer har för ansvarsområden är nödvändigt för 

medborgaren i sanktionsmodellen.127 

Deltagardemokrati 

De deltagardemokratiska kraven på medborgarna utgår ifrån deltagande i påverkansförsök 

och deltagande i beslut. Medborgarna ska vilja delta och vara förberedda för det. Det innebär 

                                                 
124 Motin, a.a. 149-152, Karlsson, a.a. 214-215 
125 Oscarsson (2003), a.a., 9-12 
126 Oscarsson (2003), a.a., 12 
127 Oscarsson (2003), a.a., 14-17, 22 
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krav på medborgarna att ha tid och självförtroende att delta, samt ha kunskaper om hur de ska 

göra i såväl beslutsfattande som påverkansförsök.128 

Samtalsdemokrati 

I samtalsdemokratin ska medborgarna delta i åsiktsbildning, inte åsiktsaggregering. Detta 

innebär att det inte är nödvändigt med kunskaper om politik, snarare önskvärt att 

medborgaren inte har starka åsikter. Istället ska medborgaren ha en förmåga att delta i en 

kommunikativ process där rationella argument möts, vilket kräver självinsikt, förmåga att 

argumentera, oegennyttighet, öppenhet för argument, förmågan att omvärdera åsikter och 

klara av se utifrån andras perspektiv. Vidare måste medborgarna känna sig som jämlikar för 

att undvika att argumenten värderas efter person och inte efter sakinnehåll. Starka 

gruppidentiteter är negativa, likaså egenintresse för kortsiktiga lösningar i den gemensamma 

frågan.129 

Statsvetaren Henrik Oscarsson har sammanställt kraven på medborgarna utifrån de olika 

demokratiidealen. 

Tabell 2. Krav på medborgarna utifrån demokratiidealen130 

Valdemokrati 

← Bakåtblickande sanktionsmodell             Framåtblickande mandatmodell → 

• klara preferenser om vilka samhällsproblem som 

är viktiga att lösa. 

• kunskap om vem/vilka som sitter i 

regeringen/styr på olika politiska nivåer 

• kunskap om vilken politisk nivå som har ansvar 

för olika verksamheter  

• kunskap om hur ansvariga på olika nivåer har 

skött sig 

• svag partiidentifikation 

• •sund misstro mot förtroendevalda 

• stabila, reella egna politiska åsikter i sakfrågor 

• god ideologisk orientering 

• •kännedom om vilka politiska alternativ som 

finns 

• •kunskap om ideologiska skillnader mellan 

partierna och om konfliktdimensioner i 

partisystemet 

• kunskap om partiernas ståndpunkter i sakfrågor 

• kunskap om partisammanhållning  

• kunskap om koalitionsmöjligheter efter valet 

• högt förtroende för politiker 

 

Deltagardemokrati 

• beredskap att delta 

• förmåga/kunskap att delta, t ex förmåga att uttala sig i tal och skrift 
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• tid/möjlighet att delta 

• självtillit/självförtroende 

• lust att delta 

Samtalsdemokrati 

• förmåga att deltaga i ett intellektuellt samtal/verbal förmåga 

• god självförståelse och självinsikt 

• öppet sinnelag/fördomsfrihet/tolerans/förståelse för det främmande och avvikande 

• beredskap att omvärdera egna åsikter och trosföreställningar 

• ha förmågan att ta till sig andras argument 

• förmåga att själv bidra till samtalet 

• känna solidaritet och empati med medborgare som lever under andra livsbetingelser än vad man själv gör 

• inte låst vid starka gruppintressen 

• kunna ta hänsyn till allmännyttan/bortse från egenintresse 

 

3. Metod och Material 

Undersökningen är en kvalitativ textanalys, då undersökningsobjekten är specifika styr- och 

läromedel för gymnasiet. Metodologin är idéanalys, då det är styr- och läromedlens idéer om 

demokrati som undersöks, analysverktyget som används för att undersöka idéerna är 

idealtypsanalys. Materialet som används i undersökning är officiella dokument från statlig 

myndighet och läromedel från förlag verkande i offentlig verksamhet. 

3.1 Kvalitativ textanalys 

Övergripande metod är kvalitativ textanalys, för att behandla det som står i materialet om 

demokrati- och medborgarideal, då det väsentliga innehållet för undersökningen kan tas fram 

genom noggrann och kritisk läsning av texten. Detta bygger på ett antagande om att vissa 

passager av texten är viktigare än andra, i syfte att få fram det för undersökningen centrala 

innehållet i texten. Det bygger också på ett antagande om att det centrala innehållet inte är 

explicit, utan implicit och kan tas fram genom aktiv läsning och genom att söka svar på ställda 

frågor till texten. I en kvantitativ innehållsanalys hade det implicita varit svårt att granska.131  

3.2 Idéanalys och idealtypsanalys 

För att förklara metodvalet kan metod delas in i analysteknik och metodologi, där den valda 

analystekniken/analysverktyget är idealtypsanalys och metodologin är idéanalys. 

                                                 
131 Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 233-235 
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Analysteknik är de regler som används i undersökningens insamling och bearbetning av 

materialet och metodologin är den teori om forskningens syfte. I detta fall är undersökningens 

syfte att undersöka de idéer och ideal som finns angående demokrati- och medborgarideal, för 

att genom dem undersöka idéerna i demokratiundervisningen i den svenska gymnasieskolan. 

Idéanalysen syftar till att beskriva och tolka de politiska idéerna i centrala styr- och läromedel. 

Enkelt uttryckt vad som står i dokumenten, inte varför eller hur det står. Det är en 

beskrivande idéanalys, där innehållet inte refereras, utan istället görs det slutsatser om 

innehållet, med hjälp av den valda analystekniken och kritisk läsning. Svårigheterna med 

metodologin för forskaren blir att styrka och argumentera för sina slutsatser av textens 

budskap.132 

Den valda analystekniken är idealtypsanalys, vilket jämför idéer och tanker i texter med 

teoretiska konstruktioner, så kallade idealtyper. Teoretiska konstruktioner finns med i alla 

empiriska undersökningar, men särskiljer sig i idealtypsanalyser och andra klassificerande 

analyser genom att utgöra grunden i undersökningen.133 Bergström & Boréus(2012) 

sammanfattar idealtypsanalys i tre steg, första steget är bestämma vad som är utmärkande i 

det fenomen som ska undersökas, därefter ska idealtyperna konstrueras och det sista steget är 

att göra analys av materialet.134 I klassificerande analyser är syftet att placera 

undersökningsobjektets tankar inom vissa kategorier, medans i idealtypsanalysen är syftet att 

avgöra till vilken grad objektet förhåller sig till olika kategorier, idealtyper. En grund för 

idealtypsanalys är att idealtyperna är renodlingar av teorier, åsikter eller fenomen. Det gör 

dem inte till förfalskningar av idéer, utan förenklade beskrivningar. Idealtypsanalysen i 

undersökningen syftar på detta sätt till att visa hur demokratiundervisningen förhåller sig till 

olika idealtyper, inte avgöra till vilken kategori demokratiundervisningen bör placeras. En 

idealtypsanalys bör förslagsvis utgå från polära idealtyper, för att få två tydliga extrempunkter 

i en tänkt linje, som undersökningens objekt kan placeras i. I denna undersökning finns tre 

idealtyper, vilket försvårar idealtypsanalysen. En klassificerande analys hade varit mer 

lämpligt för tre idealtyper, men syftet hade då istället varit att avgöra till vilket ideal 

demokratiundervisningen skulle placeras under, inte hur den förhåller sig till idealen, vilket är 

undersökningens syfte.135 En analys utifrån dimensioner hade också förenklat förfarandet, då 

                                                 
132 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 12-17, 49-52 Se 

även Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys 140-149 
133 Esaiasson m.fl. a.a.  149-158 
134 Bergström & Boréus a.a. 173 
135 Esaiasson m.fl. a.a.  149-158 



 

 

35 

 

det inte krävs samma precision i utförandet.136 Det skulle dock innebär att undersökningen 

inte skulle kunna knytas till demokratiforskningens tre dominerande idealtyper för 

demokratin, vilket skulle påverkat undersökningens relevans. 

3.3 Material  

Det empiriska materialet består av politiska dokument och läromedel. Det politiska 

dokumentet är ämnesplanens för Samhällskunskaps, ämnets syfte och kursspecifikt innehåll 

för Sam1a1, 1b och 1a2, som är fastställda av skolverket. Ämnesplaner tillsammans med 

läroplanen styr mycket av skolans verksamhet och undervisning. Utöver det så regleras skolan 

också av den i riksdagen beslutade skollagen.137 Övriga styrmedel för skolan som påverkar 

undervisningen som bör nämnas är lärarutbildning som beslutas av riksdagen och påverkas av 

regeringens resursfördelning. Regeringens regleringsbrev till myndigheterna skolinspektionen 

och skolverket har som uppdrag att styra och hjälpa kommunernas skoluppdrag och 

kontrollera hur kommunerna klarar det. I undersökningen har jag valt ämnesplanen för att 

undersöka det specifika och ämnesrelaterade, men också utifrån att det är det styrmedel, 

tillsammans med läroplanen, som skolverket framhåller styr verksamhetens undervisning.138  

Forskning om läromedel är minst sagt omfattande och komplex. Jag har valt att försöka 

besvara hur urvalet av läromedel gick till, samt ge perspektiv på hur läromedel används i 

undervisningen. I skolverkets rapport om läromedlens roll i grundskolans undervisning från 

2006, så framkom det att många samhällskunskapslärare använde andra läromedel än böcker, 

bland annat massmedia och internet. Det vanligaste läromedlet var aktuella händelser och 

elevernas egna erfarenheter, därefter läroboken. Vidare så framgick det också att läroboken 

användes mer i årskurs 9 än i årskurs 5. Syftet med läroboksanvändandet är att ge 

baskunskaper och helhetsbild. Läroböckerna kompletteras ofta med andra läromedel. 

Avslutningsvis bör nämnas att närmare hälften av lärarna i samhällskunskap ansåg att 

läroböcker hjälper till att säkerhetsställa att undervisningen överensstämmer med kursplaner 

(numera har kursplanen uppgått i ämnesplanen) och läroplanen.139 Många lärare utgick från 

läroboken i undervisningen, men detta var mer vanligt inom naturorienterande ämnen, än 

inom samhällskunskap.140 

                                                 
136 Bergström & Boréus a.a. 163 
137 skolverket.se  se läroplaner, ämnesplaner och kursplaner, och skollagagen 
138 skolverket.se Gymnasieskolan – Vad styr verksamheten?  
139 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen 
140 Skolverket.se Tema: Läromedel, cachad kopia se bilaga 
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I valet av lärobok så gick det inte att få veta förlagsupplagor från de olika förlagen, då de 

hävdade affärshemlighet. Men efter att ha ringt till Adlibris och Bokus så fick jag veta att de 

mest sålda förlagen var Liber och Gleerup. Liber toppade populärast/mest sålda listorna på 

såväl Bokus som på Adlibris. Efter att ha kontaktat de två förlagen så fick jag bara svar från 

Liber på min fråga om vilken Samhällskunskaps bok som var mest såld eller 

rekommenderades ifall de hävdade affärshemlighet. Gleerup vägrade svara141, men Liber 

svarade Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b av Daniel West och Z-serien av Bent-

Arne Bengtsson, men att de inte hade någon särskild lärobok för Sam1a2, utan de hänvisades 

till böckerna för Sam1b. Samma upplägg har Gleerups med sin Kompass-serie, där 1b 

rekommenderas för 1a1: 

”Läromedlet är avsett för gymnasiekursen Samhällskunskap 1b. Det pedagogiska och tydliga 

upplägget gör den särskilt lämplig för alla elever på yrkesförberedande program som vill läsa 

kurserna kurs 1a1 och 1a2.” 142 

Utifrån tillgång på Universitetsbiblioteket valde jag att göra undersökningen på Libers Z-

serie, Z-Rapport, Z-Konkret och Z-Classic. Undersökningen omfattades dessa böckers kapitel 

om politik och statsskick, som togs upp i kapitel 1.3 Avgränsningar. Böckerna har tydliga 

målgrupper, Z-Rapport för yrkesprogrammen och omfattar Sam1a1. Z-konkret som är för 

kurs 1b omnämns som ”tydlig” och ”lättbegriplig” och ”praktisk” och var före Gy11 riktad 

mot de yrkesförberedande klasserna, medans Z-Classic är för ”högskoleförberedande 

programmen”. I Z-Rapport och Z-Konkret finns i slutet av varje block elevuppgifter, dessa 

ingår i undersökningen. Z-Classic har istället för uppgifter i boken ett digitalt lärarverktyg, 

detta fanns inte på biblioteket och kostar över 700 kr. 143 Det digitala lärarverktyget studeras 

således inte. 

3.4 Reliabilitet, replikation och validitet 

Vid varje undersökning ska frågan om undersökningens reliabilitet och validitet ställas. 

Reliabilitet handlar om undersökningsmetodens tillförlitlighet, huruvida resultaten är stabila 

eller avgörs av slump eller forskarens ingivelser för stunden. För en bra reliabilitet ska det i 

analysverktyget vara tydligt hur något ska tolkas.144 Intersubjektivitet och intrasubjektivitet är 

två sätt att mäta reliabilitet. Intersubjektivitet innebär att olika personer ska komma fram till 

samma resultat om de gör undersökningen på samma sätt. Hur textläsningen ska tolkas är 

                                                 
141 Se bilaga 1 & 2. Mejl till Liber och Gleerup 
142 gleerups.se, se info om Samhällskunskap 100 
143 liber.se, se info om Z-Rapport, Z-Konkret och Z-Classic 
144 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 49, 351-361 
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därför central i reliabilitetsdiskussionen och ska vara tydlig i analysverktyget. Det är, som 

nämnts om idéanalysens metodologi, författarens uppgift att argumentera och belägga 

riktigheten i tolkningarna. Intrasubjektivitet innebär att samma person ska komma fram till 

samma sak utifrån materialet och metod, men utifrån två olika tidpunkter. Utifrån 

examensarbetets förutsättningar är detta svårt att åstadkomma. Ett reliabilitetsproblem för 

idealtypsanalys och andra klassifikationsmodeller är ifall de är i förhand gjorda modeller och 

verktyg, eller om de är ändrade och resultatet av studierna av materialet.145 För att 

säkerhetsställa reliabiliteten utifrån de ovan nämnda resonemangen, så utgår idealtyperna från 

det etablerade forskningsprojektet Demokratins mekanismer146 som gjordes av Göteborgs 

Universitet och etablerade modeller inom samhällsvetenskapens demokratiforskning. 

Reliabilitet prövas även i opponentmomentet där författaren ställs mot opponenten i 

diskussion om undersökningens metoder, analys och resultat. 

Replikation är ett snarlikt begrepp som reliabilitet och kan anses ligger under det begreppet, 

men det svarar på undersökningens förmåga att reproduceras eller upprepas. En annan 

forskare ska kunna upprepa undersökningen, vilket innebär krav på författaren att vara 

transparent och öppen med metoden, materialet, analysverktyget och hur tolkningar har 

gjorts.147 

Validitet är det viktigaste forskningskriteriet, vilket svarar på ifall resultatet visar det som 

undersökningen påstår, alltså huruvida undersökningen undersöker det som är i syftet.148 

Validitet kan delas upp i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om 

ifall de teoretiska begreppen operationaliserats för att undersöka det som de påstås göra. Ett 

sätt att stärka begreppsvaliditeten är att kopiera andra forskares operationalisering, vilket 

möjliggör för jämförelser mot tidigare forskning. Begreppsvaliditeten kan också stärkas av 

resonerande, systematisk argumentation och kritiskt tänkande. Resultatsvaliditet svarar på 

frågan ifall undersökningen undersökt det som står i syftet. En god resultatvaliditet får man 

genom att sammanväga frågorna om begreppsvaliditet och reliabilitet. Helt enkelt innebär 

detta att operationaliseringen ska överensstämma med teori och analysverktyg, samt att 

undersökningen ska vara systematiskt gjord och inte innehålla slumpmässiga fel. Begrepps- 

och resultatsvalidet kan också kallas internvaliditet, hur väl undersökningen undersökt det 

                                                 
145 Bergström & Boreus, a.a. 41-43, 166-67 
146 Se slutredovisningen och alla publikationer på www.rj.se sökord demokratins mekanismer. Samt kap. 2.1. 

Tidigare forskning 
147 Bryman, a.a. 49, 169-170, 653 
148 Bryman, a.a. 50-51 
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som den påstår.149 Den interna validetiten stärks av att forskaren inte kan påverka vad som 

står i dokumenten, i detta fall de politiska och de förlagstryckta.150 Extern validitet handlar om 

hur generalisbar undersökningen är, kan generella slutsatser göras utifrån resultatet.151  

Den interna validiteten stärks genom valet av material, då jag som forskare inte kan påverka 

vad som står i dem.152 Den externa validiteten stärks inte då studien inte besvarar hur 

gräsrotsbyråkraten, läraren, förhåller sig till läro- och ämnesplanen för demokratiundervisning 

i samhällskunskap, eller hur de påverkas av regleringsbrev, rådande samhällsdebatter osv. 

Undersökningen omfattar inte heller de två mest vanligt förekommande källorna till 

lektionsinnehåll, elevens egna erfarenheter och aktuella händelser. Men även om andra 

alternativ behövs för att nå en bättre extern validitet, så hade att byta läroboken mot 

eleverfarenhet eller ersätta samhällskunskapens ämnesplan med lärarutbildningarnas 

kursplaner, inte givit bättre extern validitet. För läro- och ämnesplaner är centrala i styrning 

av undervisning och läroboken ger såväl baskunskaper och helhetsbild, samtidigt som 

läroboken i mångt och mycket står för bryggan mellan de politiska dokumenten och det 

praktiska utförandet.153 Att undersökningen bara omfattar en serie läromedel försämrar också 

den externa validiteten, då kvantiteten läromedel är låg. 

3.5 Teoretisk analysram – Operationalisering av begrepp 

Undersökningen görs i en svensk politisk kontext, vilket är ett demokratiskt system med 

partier i stark ställning gentemot möjligheten att som oberoende eller enskild bli politiskt 

vald. Sveriges demokrati kan i mångt och mycket betecknas som en partidemokrati.154 

Partierna behandlas därför som beslutsfattare i undersökningen. 

I litteraturgenomgången behandlades idealtyperna för demokratiidealen valdemokrati, 

deltagardemokrati, samtalsdemokrati och medborgarideal till de nämnda demokratiidealen. 

Idealtyperna granskas i texterna utifrån tre frågeställningar; är de förespråkande, 

problematiserande eller opponerande. 

Förespråka 

”SUBST.: förespråkande 

                                                 
149 Esaiasson mfl, a.a. 61-67 
150 Bryman, a.a. 489 
151 Bryman, a.a. 353 
152 Bergström & Boreus, a.a. 30-33 
153 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen 
154 Holmberg, Sören, Representativ demokrati 
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• ange (viss handlingsmöjlighet) såsom önskvärd som lösning på ett problem”155 

I styrmedel och läromedel där idealens indikatorer förespråkas. Antingen genom explicit 

uttryckt i text eller implicit genom att ett visst innehåll framhålls eller att övningar syftar till 

att träna, agera eller argumentera för/utifrån ett ideals indikator. 

Problematisera 

”SUBST.: problematiserande, problematisering 

• framställa i form av (intellektuellt) problem för att skärpa tänkandet”156 

I styrmedel och läromedel där idealens indikatorer problematiseras. Antingen genom explicit 

uttryckt i text eller implicit genom att ett visst innehåll framhålls eller att övningar syftar till 

att problematisera ett ideals indikator. 

Opponera 

”SUBST.: opponerande, opponering; opposition 

1 (ofta refl.) framföra invändningar mot ngn ståndpunkt, handling”157 

I styrmedel och läromedel där idealens indikatorer opponeras. Antingen genom explicit 

uttryckt i text eller implicit genom att ett visst innehåll framhålls eller att övningar syftar till 

att opponera/argumentera emot ett visst ideals indikator. 

3.5.1 Idealtyper - Demokratiideal 

Demokratiidealtyp 1: Valdemokrati 

De utmärkande drag för valdemokratin är ett system där medborgarna röstar fram 

representanter som styr mellan valen. Representanterna ska förverkliga folkets vilja. Det är 

således representanternas handlingar som är centrala, inte deras bakgrund. Valhandlingen 

utgår från mandatgivande eller ansvarsutkrävande, partier och väljare agerar därefter genom 

att fokusera på det som ska göras eller det som gjorts. Idealets partier fokuserar på 

åsiktsaggregering. I valet så måste partisystemet innehålla minst två partier. Medborgligt 

engagemang mellan val ska kanaliseras i partierna, dock ska representanterna vara responsiva. 

1. Representativ demokrati – medborgarna röstar fram representanter, som bestämmer 

politiken mellan valen och det ska finnas minst två partier 

2. Representation – är handlingarna som är viktiga, inte representantens bakgrund 

3. Valhandlingen – är framåtsyftande eller ansvarsutkrävande 

                                                 
155 Förespråka ne.se 
156 Problematisera ne.se 
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4. Åsiktsaggregering – partierna ska samla röster i val  

5. Mellanvalsengagemang – ska kanaliseras i partisystemet 

6. Responsivitet – beslutsfattarna ska lyssna, men förklara och stå för sina åsikter 

Demokratiidealtyp 2: Deltagardemokrati 

Det utmärkande draget för deltagardemokrati är att medborgarna är aktiva även mellan valen, 

antingen i beslutande eller påverkan av politikens innehåll. Idealet kan betraktas som ett 

alternativ eller ett komplement. Medborgarnas engagemang kan således ses som oreglerad i 

tid och mängd, tillskillnad från valhandlingen. Det finns två former av deltagardemokratiskt 

engagemang: direkt deltagande av beslut och påverkansförsök av beslut. 

1. Idealet ställning – idealet behandlas som alternativ och komplement 

2. Representativ demokrati - medborgarna förväntas vara aktiva i politikens utformning 

även mellan val. 

3. Direkt deltagande – Personligt deltagande i beslutstagande ex. folkomröstningar, men 

även brukarstyrda organ. 

4. Påverkansförsök – opinionsbildning av olika förslag gentemot beslutsfattare. 

5. Åsiktsaggregering – idealet bygger på aggregering, då deltagande syftar till att samla 

eller övertyga andra till att dela sin åsikt. 

Idealtyp 3: Samtalsdemokratin 

I det samtalsdemokratiska idealet ska beslut försökas tas i konsensus, genom beredandet av 

besluten genom deliberation. Deliberationen är en kommunikativ och rationell process, som 

ska ske horisontellt och vertikalt, genom öppna debatter och genom politikskapande i ideala 

samtalssituationer. Samtalsdemokratins fokus ligger i att politik skapas genom åsiktsbildning, 

inte genom åsiktsaggregering. Samtalsdemokratin behandlas inte som ett alternativ till 

valdemokratin som demokratiskt modell, men däremot som ett alternativ på hur processen och 

syftet med demokratin ska vara. 

1. Beslut tas i konsensus – övertygelsen om att människor kan enas om ett gemensamt 

bästa för alla, oavsett egen position och intresse om förutsättningar är rätt. 

2. Idealsamtalsituation – ett möte med samtal i fokus och som syftar till oegennyttighet i 

beslutsfattande- 

3. Deliberation – en kommunikativ process, där rationella argument möts och åsikter 

bildas eller omvandlas. 
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4. Deliberativa samtal – horisontellt och vertikalt, mellan och inom medborgare och elit. 

5. Åsiktsbildning – idealet fokus ligger åsiktsbildning,  

6. De berörda – det är det närmast berörda som ska/vill delta i diskussioner före beslut 

3.5.2 Idealtyper - Medborgarideal 

Medborgaridealtyp 1: Mandatmodellen 

Operationaliseringen av valdemokratins medborgarideal utgår ifrån en uppdelning mellan 

mandatmodellen och sanktionsmodellen. Mandatmodellens framåtsyftande valhandling lägger 

tyngdvikt på ideologiska kunskaper om partierna, egna åsikter och värderingar om sakpolitik 

och ideologi. Kunskaper om parlamentarism och parlamentariska läget är också nödvändigt, 

samt förtroende till att politikerna uppfyller vallöften. 

1. Ideologi – Goda kunskaper om partiernas ideologi och egen värdering av ideologier 

2. Sakpolitik – egna åsikter och värderingar om sakpolitiska frågor  

3. Parlamentarism – kunskaper om parlamentarism och parlamentariska läget 

4. Förtroende – att de har förtroende till att politikerna håller sina löften 

Medborgaridealtyp 2: Sanktionsmodellen 

I sanktionsmodellen ser krav annorlunda ut, då valhandlingen är bakåtsyftande och lägger 

därmed större vikt vid ansvarsutkrävande. Det innebär att förtroende för politiker och starka 

ideologiska övertygelser är hinder för en ansvarsutkrävande valhandling. Medborgarna bör 

kunna prioritera vilka sakpolitiska områden som är viktigast, samt värdera hur de anser att 

politikerna har klarat det. Goda kunskaper om vilka som styr och vad de styr är viktiga. 

1. Ideologi – starka åsikter om partiers ideologi hindrar ansvarsutkrävande 

2. Sakpolitik – tydliga värderingar vilka som är viktigast och hur väl det uppfyllts 

3. Parlamentarism – kunskap om vilka som styr och vad de styr 

4. Förtroende -  starkt förtroende till politiker hindrar ansvarsutkrävande 

Medborgaridealtyp 3: Deltagardemokrati 

Det deltagardemokratiska idealet draget till sin spets suddar ut gränserna för det politiska och 

det privata. Det ställer krav på att medborgaren är förberedd på att delta, vilket omfattar att 

deltagaren har tid, vilja, självförtroende och kunskap. Dessa krav är för båda direkt deltagande 

i beslut och påverkansförsök av beslutsfattande. Medborgarna engagerar sig i 

åsiktsaggregering. 
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1. Förberedd – vilja, kunskap, tid och självförtroende att delta 

2. Direkt beslutsfattande– medborgaren ska vilja och kunna delta i beslutsfattande 

3. Påverkansförsök – medborgaren ska ha kunskap och förmåga i hur 

4. Åsiktsaggregering – medborgarna röstar eller bildar opinion. 

Idealtyp 4: Medborgarideal i Samtalsdemokrati 

Medborgarna ska i den samtalsdemokratiska modellen delta i deliberation och åsiktsbildning. 

1. Åsiktsbildning – medborgaren samtalar inför och bereder beslut 

2. Kommunikativ – träna i att samtala, argumentera och lyssna på argument 

3. Analytisk – förmågan att omvärdera åsikter och ta andras perspektiv 

4. Apolitisk – inte ha starka åsikter om politik, då det försvårar deliberation 

4. Bakgrund 

4.1 Samhällskunskapsämnets framväxt i svenska skolan. 

Redan på 1600-talet kan vi i skolan skönja konturerna av det ämne som idag är 

samhällskunskap, då eleverna på dåtidens gymnasium skulle i ämnet historia lära sig de 

svenska lagarna. De mer modernare inslagen i samhällskunskapen, där utbildning av 

medborgarkunskap för att verka i samhället är framträdande, kommer in i skoldebatten under 

senare halvan av 1800-talet. Under andra halvan av 1800-talet är samhälleliga förändringarna 

starka, som agrarsamhällets omvandling till industrisamhälle och de lagförändringar som 

ändrade hur Sverige skulle styras. Riksdagsordningen och kommunallagen ändrades och krav 

på medborgarbildning restes. I början 1900-talet skulle medborgarbildning finnas med i en ny 

undervisningsplan och metodanvisning. Ämnet historia skulle i sista året av folkskolan lära ut 

om Sveriges lagar och partier.158 1918-1919 skolreform gjorde årskurs 7-8 obligatoriskt och i 

dessa årskurser skulle ämnet medborgarkunskap undervisas.159 

I efterkrigstidens Sverige betonades vikten av att eleverna fick utbildning i demokrati och 

grundläggande medborgarkunskaper, som ett medel att förhindra den utveckling som hade 

föregått andra världskriget där nybildade demokratier hade ersatts av fascistiska och totalitära 

regimer. Efter ett antal försöksår så blev samhällskunskap ett eget ämne år 1962, i samband 

med att grundskolan infördes. Samhällskunskap fanns då som eget ämne i SO-blocket i 
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159 Samhällskunskap & fortsättningsskola ne.se 
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grundskolan. Under läsåret 1988-89 så blev samhällskunskap ett obligatoriskt ämne på 

gymnasiet och 1992 blev det ett kärnämne för elever i gymnasieskola och för de som läste 

gymnasial vuxenutbildning.160 

4.2 Värdegrundsarbete och demokratiutbildning 

1946, året efter andra världskriget slut tillsattes en skolkommission med syfte att reformera 

den svenska skolan. Kommissionen var kraftigt påverkad av kriget och hade som syfte att 

föreslå en mer demokratiskt påverkad skola. Under andra världskriget hade kriget utspelats 

mellan på ena sidan fascistiska och nazistiska stater och på den andra sidan demokratiskt 

styrda samhällen, undantaget Sovjetunionen. Den demokratiska samhällsmodellen sågs som 

föredöme och som medel att motverka uppkomsten av totalitära samhällen. Skolan fick en 

viktig roll i detta och skulle i läroplanen få en tydlig värdegrund och mål om att fostra 

demokratiska medborgare, som visar intresse och tar ställning i samhällsfrågor. Deltagande i 

samhällsfrågor skulle möjliggöras genom att eleverna lärde sig grundläggande 

föreningskunskaper som t.ex. mötesteknik, för att på så sätt kunna ta del av, delta i och 

påverka samhällsfrågor i så väl föreningsliv som offentlighet.161 

5. Resultat och analys 

5.1 Styrmedlets förhållningssätt till demokratiidealen och medborgaridealen 

Ämnesplanen för Samhällskunskap är ett sammanhållande styrdokument för ämnet 

Samhällskunskap på gymnasiet. Förutom en syftesbeskrivning och mål för undervisningen, så 

innehåller den också alla kurser inom ämnet, med kurspecifikt centralt innehåll och 

kunskapskrav. Genomgången av den empiriska undersökningen omfattar följande delar från 

ämnesplanen, ämnets syfte och mål, Sam1a1, Sam1a2 och Sam1b. De från skolverket gjorda 

kommentarerna för tillhörande styrdokument, behandlas tillsammans med ämnesplanen och i 

samma kronologi. 

5.1.1 Ämnesplanen för Samhällskunskap - Demokratiideal 

Ämnesplanens beskrivning av ämnets syfte är en allmän beskrivning om det kursinnehåll som 

ämnet ska ha, med betoning på kunskaper om statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, 

samt kunskaper i olika samhällsvetenskapliga förklaringar och metoder, för att förstå och 
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förklara samhällsfrågor. För undersökningen finns det en central passage, ” undervisningen 

bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”162. I skolverkets 

kommentar till ämnesplanen förklaras ”aktivt deltagande i samhällslivet” så här: 

Medborgarkompetens innefattar förutom kunskaper om samhället också förmåga att aktivt delta i 

samhällslivet. För att man som medborgare ska kunna göra sin röst hörd utöver att rösta i val 

betonar ämnesplanen att eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både 

skriftligt och muntligt samt med hjälp av modern informationsteknik. Detta kan göras i till 

exempel bloggar, debattartiklar och strukturerade diskussioner.163 

I Sam1a1 och Sam1b återfinns följande kommentar som berör demokratiundersvisningen i 

Samhällskunskap: 

”Med system avses i första hand olika politiska system och deras funktion med fokus på hur 

makten fördelas i systemen samt hur de kan påverkas. Utöver konstitutionella system avses olika 

samhällssystem och deras funktion, till exempel den offentliga sektorn.” 

”Dessa modeller problematiserar begreppet demokrati utifrån olika perspektiv. Det kan handla om 

vad demokrati är, vilken rollmedborgarna ska ha, hur det politiska systemet ska fungera”164 

I Sam1a2 och Sam1b kommenteras även normativa välfärdsteorier: 

Med hjälp av välfärdsteorier betraktas välfärdsfrågor ur ett normativt perspektiv, dvs. hur 

välfärdsfrågor bäst kan behandlas. Utifrån en välfärdsteori formuleras olika välfärdsmodeller. 

Ibland skiljer man på tre grupper av välfärdsmodeller: den konservativa, den liberala och den 

skandinaviska.165 

Demokratiidealtyp 1: Valdemokrati 

I Ämnets syfte opponeras idealet genom att undervisningen ska bidra till medborgligt 

engagemang mellan val, samt en problematisering genom värderingen att medborgarnas vilja 

inte kan förverkligas genom enbart representation, utan behöver även andra tillvägagångssätt. 

I övrigt opponeras, förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte. I Sam1a1 

lämnas idealet okommenterat, förutom de passager som behandlas under deltagardemokratin, 

där idealen står i varandras motsats. Det kan argumenteras för att det Sam 1a1 och Sam1b tar 

upp i kommentaren om att påverka konstitutionella system, kan tolkas som ett förespråkande 

till valdemokratins betoning på representativitet, men jag anser att det snarare syftar till en 

kunskapsförmedling om statsskick, inte en värdering av valhandlingen och i förlängning ett 

förespråkande för deltagardemokratins påverkansförsök.  

”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier ” är 

centralt innehåll för Sam1a2 och Sam1b. Som nämndes i den allmänna redogörelsen om 
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centrala passager i kommentarerna, så är det ett normativt perspektiv på välfärdsteorier. 

Välfärdsteorier kopplas till ideologier och samhällsbyggande, och ska behandlas utifrån hur 

välfärdssystemet bör se ut, ett framåtsyftande angreppsätt, som eleverna ska tränas i, inte en 

bakåtblickande angreppsätt kopplat till socialpolitisk historia, en avpolitisering. På detta sätt 

förespråkar texterna en framåtsyftande valhandling. I övrigt problematiseras inte idealet och 

opponeras i de delar som behandlas i deltagardemokratin, där idealen utgör varandras motsats. 

Demokratiidealtyp 2: Deltagardemokrati 

I Ämnets syfte förespråkas medborgligt deltagande mellan valen och påverkansförsök i 

politikutformningen. Detta sker genom olika förslag för opinionsbildning (åsiktsaggregering). 

Deltagardemokrati som alternativ till valdemokratin opponeras, genom att texten framhåller 

valhandlingen som en viktig funktion för medborgarna att göra sin röst hörd, dock inte den 

enda, vilket även kopplar ”aktivt deltagande” till deltagardemokratins åsiktsaggregering. I 

övrigt opponeras, förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte. I det 

kurspecifika innehållet så förespråkas idealet, genom att medborgarna som aktörer ska ges 

möjligheter för påverkansförsök. I Sam1a1 och 1b står det ”påverka politiska beslut på de 

olika nivåerna”, ”påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer” och i Sam1a2 och 

1b ”Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka¨. 

Idealet förespråkas genom att medborgaren som aktör på systemnivå förväntas påverka. I 

övrigt problematiseras eller opponeras inte idealet i ämnesplanens kurspecifika innehåll. 

Demokratidealtyp 3: Samtalsdemokratin 

I Ämnets syfte förespråkas Samtalsdemokratin genom ställningstagandet för medborgligt 

engagemang mellan valen, men inte i lika hög grad som deltagardemokratin, då ”aktivt 

deltagande” kopplas samman med åsiktsaggregering ”göra sin röst hörd”. Men framförallt 

förespråkas samtalsdemokratin genom exemplifieringen av strukturerade diskussioner166 vars 

tyngdvikt ligger på samtal och åsiktsbildning, dock med tidsbegränsning och inget krav på 

konsensus. I övrigt opponeras, förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte. I 

det kurspecifika innehållet så förespråkas idealet i Sam1a2 och Sam1b ”Exempel på metoder 

för att bearbeta information [...] argumentationsanalys”, vilket är en metod som tränar på det 

som deliberation beskriver om rationella argument som möts. I övrigt, vilket även omfattar 

hela Sam1a1 och i de tillhörande kommentarerna, så lämnas idealet okommenterat  

                                                 
166 Strukturerade diskussioner – podcast, skolverket.se 
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5.1.2 Ämnesplanen för Samhällskunskap – Medborgarideal 

Medborgaridealtyp 1: Mandatmodellen 

I Ämnets syfte kan Mandatmodellen sägas förespråkas genom att eleverna ska få kunskaper 

om samhällets organisation från lokal till global nivå, vilket omfattar parlamentarism och 

borde omfatta det parlamentariska läget. Idealet berörs också genom att eleverna ska få 

kunskaper om olika ideologier, men huruvida eleverna ska få egna värderingar eller diskutera 

dessa lämnas outtalat. Således kan inga ytterligare kontaktpunkter göras. I övrigt opponeras, 

förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte.  

I det kurspecifika innehållet för Sam1a1 och Sam1b, förespråkas idealets krav på kunskaper 

om parlamentarism, då det centrala innehållet och kunskapskraven framhåller att eleven ska 

lära sig parlamentariska system på olika nivåer och att det i samtliga kursers kunskapskrav 

förväntas att de kan redogöra för olika samhällens organisation. Det är dock även här 

okommenterat ifall även det parlamentariska läget ska behandlas. 

Samma dilemma uppstår är också i det centrala innehållet för Sam1a2 och Sam1b, eleverna 

ska lära sig” ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier”, 

perspektivet ska vara framåtsyftande enligt kommentaren, men det är osagt huruvida eleverna 

ska ta ställning eller träna på det, på så vis förespråkas inte idealet i sin helhet. Däremot 

förespråkas idealet genom att eleverna ska träna i egna åsikter i sakpolitiska frågor, vilket 

synliggörs i kunskapskraven för samtliga kurserna ”Eleven kan analysera samhällsfrågor […] 

och diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på 

samhällsfrågorna” och ”värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter”. I övrigt 

problematiseras eller opponeras inte idealet i ämnesplanens kurspecifika innehåll. 

Medborgaridealtyp 2: Medborgarideal för sanktionsmodellen 

I Ämnets syfte förespråkas sanktionsmodellen genom att eleven ska få kunskaper om 

samhällets organisation, dock är den dagsaktuella nödvändigheten för idealet okommenterat i 

texten. I övrigt opponeras, förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte. 

I det kurspecifika innehållet för Sam1a1 och Sam1b, förespråkas idealets krav på kunskaper 

om parlamentarism, då det centrala innehållet och kunskapskraven framhåller att eleven ska 

lära sig parlamentariska system på olika nivåer och att det i samtliga kursers kunskapskrav 

förväntas att de kan redogöra för olika samhällens organisation. Det för idealet nödvändiga, 

kunskapen om vilka som styr är okommenterat, då dagsaktuell kunskap inte explicit lyfts fram 
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i texten. Vilket innebär att idealet förespråkas veta vad beslutsfattarna styr, men outtalat om 

de måste veta vem. Däremot förespråkas idealet genom att eleverna ska träna i hur väl 

politikerna klarar sina uppdrag, vilket synliggörs i kunskapskraven för samtliga kurserna 

”Eleven kan analysera samhällsfrågor (…) och diskuterar översiktligt orsaker och 

konsekvenser (…) på samhällsfrågorna” och ”värderar med enkla omdömen andras 

ståndpunkter”. Värdering av andras ståndpunkter, är en nödvändighet i valhandlingen. I övrigt 

problematiseras eller opponeras inte idealet i ämnesplanens kurspecifika innehåll. 

Medborgaridealtyp 3: Medborgarideal för deltagardemokrati 

I Ämnets syfte förespråkas idealet genom explicit uttryck om att eleven ska ges förutsättningar 

till ett aktivt deltagande i politikutformningen mellan valen (se demokratiideals kapitlet ovan) 

”ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Förespråkandet av idealet är kontaktpunkter om 

påverkansförsök och förberedd på deltagande, deltagande i beslutsfattande är okommenterat. I 

den tillhörande kommentaren specificeras det att elevens ska träna i åsiktsaggregering, ”kan 

göras i till exempel bloggar, debattartiklar”. I övrigt opponeras, förespråkas eller 

problematiseras inte idealet i ämnets syfte. 

I Sam1a1 och Sam1b centrala innehåll förespråkas idealet genom att medborgaren ska 

förbereddas för deltagande genom att få förmågan till påverkansförsök ”medborgarnas 

möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna”, ”hur man kan utkräva sina 

individuella och kollektiva mänskliga rättigheter” och ”påverkansmöjligheter i olika system 

och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens 

möjligheter”.  I Sam1a1, Sam1a2 och Sam1b så förespråkas idealet genom att eleven tränas i 

åsiktsaggregering ”med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och 

debattartiklar” och i kunskapskraven för samtliga kurser ”eleven kan ge enkla argument för 

sina ståndpunkter”. I Sam1a2 och I Sam1b så förespråkas idealet genom att eleverna ska lära 

sig åsiktsaggregering genom massmedier och informationsteknik ”samt de möjligheter de ger 

människor att påverka”. I övrigt problematiseras eller opponeras inte idealet i ämnesplanens 

kurspecifika innehåll. 

Medborgaridealtyp 4: Medborgarideal för samtalsdemokratin 

I Ämnets syfte förespråkas idealet på en del punkter. Medborgaren ska undervisas i 

åsiktsbildning och kommunikativa förmågan, genom strukturerade diskussioner. Den 

analytiska förmågan ska ges förutsättningar att utvecklas hos eleven, i olika samhällsfrågor, 
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då eleverna ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor. I övrigt 

opponeras, förespråkas eller problematiseras inte idealet i ämnets syfte.  

I samtliga kunskapskrav framhålls det att eleven ska tränas i argumentation, en färdighet som 

är en del av deliberation ”eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar 

med enkla omdömen andras ståndpunkter”. I det kurspecifika innehållet så förespråkas 

medborgaridealet i Sam1a2 och Sam1b ”exempel på metoder för att bearbeta information [...] 

argumentationsanalys”, vilket är en metod som tränar på det som deliberation beskriver om att 

rationella argument som möts. I övrigt problematiseras eller opponeras inte idealet i 

ämnesplanens kurspecifika innehåll. 

5.2 Läromedlens förhållningssätt till demokratiidealen och medborgaridealen 

Den empiriska genomgången av de tre läroböckerna följer samma upplägg som genomgången 

av styrmedel. Alla behandlas samtidigt under respektive ideal. Böckerna har en gemensam 

ram för kapitel- och ämnesupplägg. Som nämndes i kapitel 3.4 Material, så har böckerna 

tydliga målgrupper, Z-Rapport för Sam1a1, Z-konkret som är för kurs 1b omnämns som 

”tydlig” och ”lättbegriplig” och ”praktisk”, medans Z-Classic är för ”högskoleförberedande 

programmen”.167  

En kommentar om hur alla böckerna förhåller sig till majoritetsval och proportionella val, kan 

göras innan genomgången av undersökningen. Valsystemsfrågorna behandlas inte i böckerna 

utifrån mandatgivande eller ansvarsutkrävande. Därför blir det inga kontaktpunkter gentemot 

idealen, även om böckerna nämner enmansvalkretsar och riksdagsspärr.168 

I Z-Classic är en passage med som berör demokrati som ”en livsstil för medborgarna”, vilket 

handlar om att demokratiskt uppträdande bör vara en livsstil, som innebär hänsyn till andras 

åsikter, förmåga att kompromissa och samarbeta, samt respekt för sanning och rätt. Det knyter 

på ett tydligt sätt an till deltagardemokratins och samtalsdemokratins övertygelse om att 

deltagande i dessa ideals processer leder till ökat socialt kapital i samhället, men i boken knyts 

det inte till deltagande i något av idealens processer eller till deltagande överhuvudtaget. 

Deltagande som skapande av socialt kapital är inte heller med i idealtypernas 

                                                 
167 Liber.se, se  Z-Konkret, Z-Rapport, Z-Classic 
168 Bengtsson, Bengt-Arne Z-Rapport, 83-85, Z-Konkret, 118-127, Z-Classic, 103-115 



 

 

49 

 

operationalisering, men jag anser att det ändå kan nämnas i undersökningen, ifall läsaren 

undrar.169  

5.2.1 Z-böckerna – Demokratiideal 

Demokratiidealtyp 1: Valdemokrati 

Det valdemokratiska idealet förespråkas som huvudalternativ för demokratin, i Z-Rapport och 

Z-Konkret uttrycks det som ”huvudregeln” och i Z-Classic ”I praktiken” och i samtliga 

förklaras demokrati som något där representanter ”beslutar åt oss riksdagen”170. Den 

representativa demokratin befäst också genom förtydligandet av ett av de mest grundläggande 

kraven på systemet, att det måste finnas minst två partier att välja på.171 I Z-Konkret ges en 

tydlig redogörelse för att skolan ska verka för den västerländska demokratin och emot dess 

motsatser, men uppfattar inte att de menar direkt demokratin dock.172 

I Z-Konkret och Z-Classic, så förespråkas idealet genom att böckerna citerar en tidigare 

chefredaktör på DN, Hans Bergström. Han menar att medborgarna har demokratiska 

skyldigheter. Förespråkande kontaktpunkter för idealet genom ”informera sig i svåra frågor” 

och ”vara beredd att ta på sig förtroendeuppdrag, kanske engagera sig i ett politiskt parti”. 

Bergström står oemotsagd och oproblematiserad, vilket jag därför tolkar som ett 

förespråkande173. I Z-Rapport, Z-konkret och Z-Classic förespråkas valdemokratins ideal, 

genom att valhandlingen kopplas till framåtsyftande. Detta genom att framhålla att partierna 

ska ha program med tydliga politiska mål och medel för att komma dit. Det är också explicit 

att partiprogrammet med dess tydliga ideologiska grunder, syftar till att värva sympatisörer.174 

Idealet förespråkas därmed också genom att partiernas roll uttalas vara åsiktsaggregering. Att 

partiernas roll är åsiktsaggregering befästs i samtliga böcker, där partiernas roll i demokratin 

är att tävla mot varann om att få flest representanter i folkrepresentationen.175 

Demokratiidealtyp 2: Deltagardemokrati 

Det deltagardemokratiska perspektivet opponeras genom att i uppdelning av demokrati, i 

direkt demokrati och indirekt demokrati, så betraktas direkt deltagande i beslutsfattande som 

undantag i demokratin, genom att motsatsen, representativ demokrati (indirekt demokrati), 

                                                 
169 Bengtsson, Z-Classic, 99 
170 Bengtsson, Z-Rapport, 82, Z-Konkret, 87, Z-Classic, 98 
171 Bengtsson, Z-Rapport, 82, Z-Konkret, 87, Z-Classic, 99 
172 Bengtsson, Z-Konkret, 89 
173 Bengtsson, Z-Konkret, 91, Z-Classic, 119 
174 Bengtsson, Z-Rapport, 68, Z-Konkret, 62, Z-Classic, 85 
175 Bentsson, Z-Rapport, 68, Z-Konkret, 62, Z-Classic, 108 
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definieras som huvudregeln. Opponerandet är explicit i Z-Classic, där direkt demokrati som 

alternativ, presenteras som ”egentligen bara möjlig i teorin”.176 I Z-Rapport och Z-Konkret så 

ska eleverna arbeta med svenska folkomröstningar i en uppgift. Men det sker utan 

förespråkande, problematiserande eller opponerande, istället ska eleverna gissa utgång i 

folkomröstningar ifall de skulle gjorts idag.177 I Z-Classic problematiseras idealet i frågan om 

påverkansförsök genom civil olydnad. Frågan ställs om det är fel och hur den västerländska 

demokratin ska göra.178 

Demokratidealtyp 3: Samtalsdemokratin 

Det samtalsdemokratiska idealet lämnas okommenterat i Z-Rapport och i Z-Konkret, genom 

att inte behandla rådgivande folkomröstningar, deliberativa processer på vertikal och 

horisontell nivå eller andra delar av samtalsdemokratins ideal. Z-Classic berörs idealet genom 

passagen om demokrati som livsstil, men texten är för ospecifik utifrån litteraturgenomgången 

och operationaliseringen, för att avgöra om idealet förespråkas, problematiseras eller 

opponeras. 

5.2.2 Z-böckerna – Medborgarideal 

Medborgaridealtyp 1: Medborgarideal för mandatmodellen 

Kontaktpunkter för mandatmodellen förespråkas genom att eleverna får genomgång av de 

politiska ideologierna, men utan att träna på egna ställningstaganden i ideologiska frågor.179 I 

Z-Classic och Z-Konkrets uppmuntras de dock till att ”informera sig om svåra frågor” som en 

demokratisk skyldighet. Idealet förespråkas i samtliga böcker genom betoning på kunskaper 

om parlamentarismens grundregler om att högsta makten har folkrepresentationen och 

grundläggande kunskaper om statsskicket, dock utan problematiseringar eller opponering. 

Böckerna skiljer sig på innehållets detaljnivå, som stegras från det mest grundläggande i Z-

Rapport, till Z-Konkrets genomgång och till sist Z-Classic som är mest detaljerad.180  

I Z-Rapport och Z-Konkret har eleverna till uppgift att jämföra samarbeten på kommunnivån 

med riksdagen, vilket förespråkar idealet på punkten om kunskap om det parlamentariska 

läget. I uppgiften ska de även undersöka sakpolitiska skiljelinjer inom kommunpolitiken, de 

ska sedan i helklass sammanfatta vilka de viktigaste skiljelinjerna är, då följdfrågan är; vilka 

                                                 
176 Bengtsson, Z-Rapport, 82, Z-Konkret, 87, Z-Classic, 98-99 
177 Bengtsson, Z-Rapport, 146, Z-Konkret, 132 
178 Bengtsson, Z-Classic, 102 
179 Bengtsson, Z-Rapport, 68-71, Z-Konkret, 76-81, Z-Classic, 62-90 
180 Bengtsson, Z-Rapport, 81, 83, 90-103, 104-111, Z-Konkret, 90-126, Z-Classic, 120-150 
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partier som är på vilken sida i konflikten. Jag förutsätter att eleverna förväntas värdera utifrån 

sitt eget perspektiv. Hur denna lista ska ”sammanfattas” är för oklart för att dra vidare 

slutsatser, kanske genom konsensus eller kanske genom votering. Metoden lämnas till läraren 

och är därmed obesvarad för undersökningen. Jag anser ändå ett förespråkande för idealet, 

egna åsikter och värderingar av sakpolitik.181 Z-Konkret har också två ytterligare uppgifter av 

samma slag, där kartläggningen är på en detaljnivå ytterligare och även omfattar landsting, 

men utan något inslag om värdering, bara vetskap om det parlamentariska läget.182 

I Z-Rapport och Z-Konkret förespråkas idealet genom att argumentera emot minskat 

förtroende för politiker genom att värdera det som en ”allvarlig och negativ trend” i en 

elevuppgift. I Z-Classic är förtroendet för politiker en systemdiskussion, då det inte explicit 

värderas utifrån att det skulle vara bra eller dåligt, utan istället uppmanas det till diskussion 

om det. På detta sätt syftar Z-Classic till att problematisera idealet, men utan att det antyds 

idealets ståndpunkt i ämnet.183 

Medborgaridealtyp 2: Medborgarideal för sanktionsmodellen 

I Z-Rapport och Z-Konkret har eleverna till uppgift att jämföra samarbeten på kommunnivå 

med riksdagen, vilket förespråkar idealet på punkten om kunskap om vilka som styr och vad 

de styr. I uppgiften ska de även värdera de kommunala sakpolitiska skillnaderna (se 

resonemanget i ovanstående ideal). På detta sätt förespråkas idealets punkt om tydliga 

värderingar i sakpolitiska frågor.184 Z-Konkret har två uppgifter av samma slag, där 

kartläggningen är på en detaljnivå ytterligare och även omfattar landsting, men utan något 

inslag om värdering, bara vetskap om vilka som styr och vad.185 Idealet förespråkas i samtliga 

böcker med genomgångar av statsskicket och vad de olika nivåerna styr, dock utan 

problematiseringar eller opponeringar.186 

I Z-Rapport opponeras idealet genom att argumentera emot minskat förtroende för politiker 

och värderar det som en ”allvarlig och negativ trend” i en elevuppgift. I Z-Classic är 

förtroendet för politiker en fråga om systemdiskussion, då det inte explicit värderas utifrån att 

det skulle vara bra eller dåligt, utan istället uppmanas det till diskussion om det. På detta sätt 

                                                 
181 Bengtsson, Z-Rapport, 78, Z-Konkret, 81 
182 Bengtsson, Z-Konkret, 134-135,  
183 Bengtsson, Z-Rapport, 148, Z-Konkret, 136, Z-Classic, 102 
184 Bengtsson, Z-Rapport, 78, Z-Konkret, 81 
185 Bengtsson, Z-Konkret, 134-135,  
186 Bengtsson, Z-Rapport, 90-111, Z-Konkret, 90-117, Z-Classic,103-150 
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syftar Z-Classic till att problematisera idealet, men utan att det kan anses antydas idealets 

ståndpunkt i ämnet.187 

Medborgaridealtyp 3: Medborgarideal för deltagardemokrati 

Eleverna ska i Z-Classic diskutera påverkansförsök genom civil olydnad. Frågan ställs om det 

är fel och hur den västerländska demokratin ska göra. Eleven ska diskutera påverkansförsök, 

idealet problematiseras i viljan att delta, moraliskt eller fel, i konsekvensen av deltagande och 

i förmåga om hur.188 I Z-Rapport och Z-Konkret är medborgaridealet för deltagardemokrati 

okommenterat. Det varken förespråkas, problematiseras eller opponeras. I Z-Classic berörs 

idealet genom passagen om demokrati som livsstil, men texten är för ospecifik utifrån 

litteraturgenomgången och operationaliseringen, för att avgöra om idealet förespråkas, 

problematiseras eller opponeras.189 

Medborgaridealtyp 4: Medborgarideal för samtalsdemokratin 

I Z-Rapport och i Z-Konkret ska förespråkas idealet genom att eleverna ska träna i 

nödvändiga kunskaper i ideala samtalssituationer. De ska göra en lista för och emot monarkin, 

där syftet är att träna på argumentation och att ta andras perspektiv.190 I Z-Classic berörs 

idealet genom passagen om demokrati som livsstil, men texten är för ospecifik utifrån 

litteraturgenomgången och operationaliseringen, för att avgöra om idealet förespråkas, 

problematiseras eller opponeras.191 

5.3 Resultat 

5.3.1 Styrmedlets förhållningssätt till demokrati- och medborgarideal 

Ämnesplanen för samhällskunskap har inget uttalat eller outtalat demokratiideal utav de 

nämnde tre dominerande normativa teorierna. Detta synliggörs i avsaknaden av ett 

sammanhängande förespråkande, problematiserande eller opponerande av demokrati- eller 

medborgaridealen. Med det konstaterat, bör det sägas att det inte innebär att ämnesplanen är 

neutral eller okommenterad i för idealen centrala frågor, kontaktpunkter med idealtyperna 

uppstår. Det allra tydligaste ställningstagandet gör ämnesplanen emot valdemokratin och för 

deltagardemokratin, och i mindre grad även för samtalsdemokratin. Detta ställningstagande 

sker genom förespråkandet av ”aktivt deltagande” i samhällslivet och ”göra sin röst hörd”. 

                                                 
187 Bengtsson, Z-Rapport, 148, Z-Konkret, 136, Z-Classic, 102 
188 Bengtsson, Z-Classic, 102 
189 Bengtsson, Z-Classic, 99 
190 Bengtsson, Z-Rapport, 146, Z-Konkret, 132 
191 Bengtsson, Z-Classic, 99 
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Ämnesplanen problematiserar i samma stund även valdemokratin, i och med att hävda att 

valet inte är tillräckligt för att göra sin röst hörd. Medborgaren som aktör på systemnivå 

förväntas vara aktiv i det politiska beslutsfattandet. Medborgaridealen korrelerar genom att 

eleverna ska lära sig i Sam1a1, Sam1a2 och Sam1b påverkansförsök, men först i Sam1a2 och 

Sam1b så tränar de på att delta i deliberation. 

Det valdemokratiska idealet får ändå betraktas som demokratins huvudalternativ utifrån 

styrmedel och de andra idealen som komplement. Ämnesplanen tar inte explicit ställning för 

idealet, men den sammantagna bilden är ändå detta, då direkt beslutsfattande som 

mellanvalsengagemang inte tas upp. I såväl Sam1a1, Sam1a2 och Sam1b förespråkas 

medborgaridealen på en rad punkter och i Sam1a2 och Sam1b förespråkas valhandlingen 

utifrån mandatmodellens grundtanke. Oftast när valdemokratins förespråkas så placeras inte 

medborgaren som aktiv aktör.  

I ämnesplanen och dess tillhörande kommentar om Sam1a1 och Sam1b så finns det ett tydligt 

mandat att diskutera demokratiideal, ur såväl systemideal, som ur ett medborgarideal. Till det 

ska läggas problematiseringen av valhandlingen. Det är ett mandat som till skillnad från 

”aktivt deltagande i samhällslivet” inte ger eko i övriga texter och krav i ämnesplanen. Så som 

det nu är skrivet är det oklart, är det ett mandat med krav att göra, eller ett mandat med 

möjlighet att välja. Utifrån den övriga genomgången av ämnesplanen, så är min åsikt att 

resultat är det sistnämnda, ett mandat för läraren att välja ifall det ska vara med eller inte. 

Mandat för diskussion om demokrati blir istället en anomali i ämnesplanen, då den inte ger 

avtryck i övriga text och på idealen.  

Om svaret på undersökningens fråga om hur det valda styrmedlet förhåller sig till de valda 

demokrati- och medborgaridealen ska göras enkel, så är svaret fragmenterat. Fragmenterat i 

och med att idealen som helhet inte förespråkas, problematiseras eller opponeras.  

Men ska det sammanfattas anser jag ämnesplanen förespråkar en valdemokrati, med betoning 

på mandatmodellen, men med sanktionsmodells inslag och ett kraftigt ställningstagande för 

deltagardemokratins ideal om att medborgarna ska vara aktiva i politikskapandet även mellan 

val. Medborgarna är dock osynliggjorda som beslutsfattare och även som deltagare i 

beslutsfattande organ som myndigheter eller politiskt förtroendevalda, då betoningen är 

nästintill unisont för opinionsbildande. Medborgaridealt ändras i Sam1a2 och Sam1b, då 

kontaktpunkterna mot mandatmodellen ökar, likaså kontaktpunkterna mot deltagardemokratin 

och samtalsdemokratin. 



 

 

54 

 

5.3.2 Läromedlens förhållningssätt till demokrati- och medborgarideal 

De tre läroböckerna har inget uttalat eller outtalat demokratiideal utav de nämnde tre 

dominerande normativa teorierna. Detta synliggörs i avsaknaden av ett sammanhängande 

förespråkande, problematiserande eller opponerande av demokrati- eller medborgaridealen. 

Däremot är kontaktpunkterna gentemot det valdemokratiska idealet kraftigt mer representerat 

än de andra idealen. Oftast sker det genom förespråkande och då genom tonvikten på 

grundläggande statsskick- och ideologikunskaper, där mängd och kvalitativt innehåll stegrar 

från Z-Rapport till Z-Classic.  

Alla tre läroböckerna gör två centrala ställningstaganden. Det tyngsta är att förespråka 

valdemokratin som huvudalternativ för demokratin och opponerar i Z-Classic mot 

deltagardemokratin som bara teoretiskt möjlig. Det sker också implicit genom stor avsaknad 

av gestaltningar på demokratiska system där medborgarna är aktörer även mellan val. 

Sammantaget blir det en talande tystnad om de andra demokratiidealen.  

Det andra ställningstagande handlar om huruvida valet är framåtsyftande eller bakåtsyftande. 

Stor del ägnas åt att eleverna ska veta vilka som är ansvariga för vad och stor del ägnas åt att 

eleverna ska veta om partiers ideologi. Det är rimligt att se det som att läroböckerna har en 

dynamisk syn på valhandlingen. Det går också att argumentera att det framåtsyftande är lite 

viktigare i läroböckerna, utifrån det som sägs om partiprogrammens funktion som 

åsiktsaggregerande för framåtsyftande sympatisörer och utifrån att minskande förtroende för 

politiker ses som negativt i Z-Konkret och Z-Rapport.   

Läroböckernas förhållningssätt till idealen är väldigt lika förutom på fyra punkter. I böckerna 

för Sam1b/Sam1a2 så ställs det demokratiska skyldigheter på eleverna, en kravlista för 

förberedelse för deltagande i valdemokratins tjänst, som väljare och beslutsfattare. Den andra 

punkten är att det endast är Z-Classic som uppmuntrar till problematisering över deltagande i 

påverkansförsök, civil olydnad i boken och det är också endast i Z-Classic som eleverna 

uppmuntras att diskutera demokrati på systemnivå. I Z-Classic så behandlas också demokrati 

som ett förhållningssätt till privatliv och arbetsliv, demokrati som livsstil. 

Sammantaget står böckerna för ungefär samma förhållningssätt till idealen. Det 

valdemokratiska idealet förespråkas och medborgaridealet tyngdvikt faller åt 

mandatmodellens håll, även om det balanseras upp ett antal kontaktpunkter mot 

sanktionsmodellen. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Fem slutsatser 

Fem slutsatser kan urskiljas i genomgången av styr- och läromedel. Det första är att de tre 

dominerande normativa demokratiteorierna inte behandlas som sammanhållande teorier. 

Samtalsdemokratins frånvaro är tydligast. Det andra är att styrmedlens ställningstagande för 

deltagardemokrati inte avspeglar sig i läromedlen, snarare det motsatta. Det tredje är i att 

ämnesplanen balanseras faktakunskaper med tydlig fokusering på medborgliga förmågor, som 

analyserande, argumenterande, opinionsbildande, diskuterande, värderande m.m. I 

läroböckerna råder inte samma balansering, där tonvikten nästan blir total på faktakunskaper 

som undervisningens mål, undantagen är få. Det fjärde är att det problematiseringsmandat 

som finns i ämnesplanen, ersätts av en statisk genomgång av demokratins modeller och 

funktioner. Den femte slutsatsen är att läraren måste kompensera undervisningsinnehållet med 

egna genomgångar av fakta, så väl som elevuppgifter för att nå ämnesplanens mål om att ge 

eleverna förutsättningar för att aktivt deltagande i samhällslivet. 

Sammantaget kan sägas att i läroböckerna reduceras ämnesplanens demokratimodeller till 

förenklingar, direkt och indirekt demokrati. Frågeställningar om demokratin som ges mandat 

för i ämnesplanen blir till genomgångar av majoritetsval eller proportionella val. Demokratin 

som system blir till genomgångar om olika valsystem.  

6.2 Diskussion 

Själva idéen till uppsatsens ämne kommer från när jag läste om politische Bildung (se kapitel 

2.4 Medborgarideal – Aktiva medborgare och demokratisk kompetens) och dess uppdelning 

av demokratisk kompetens på fyra olika nivåer. Med utgångspunkt i den klassificeringen 

tycks jag urskilja två saker. Det ena är att ämnesplanens ambition är ”den aktive 

medborgaren” och att läromedlets ambition verkar vara ”den reflekterande åskådaren”. Då 

ämnesplanen ge mandat och har mål för att eleven ska aktivt deltaga i samhällslivet, samt 

definierar detta på en nivå som motsvarar ”den aktive medborgaren”. Läromedlet har däremot 

en lägre ambitionsnivå och särskilt i valet av uppgifter, men även i beskrivningen av 

medborgarens roll, deltagande ska ske passivt men av att kunna medborgare. Utifrån den köp-

sälj modell som finns kring läromedel, så måste frågan ställas, varför köper skolor och varför 

tillverkas läromedel, där ambitionen är lägre i läromedel än i styrmedel? Hur fungerar 

styrningen i skolan då och vem kan anses vara ansvarig för resultatet. Den andra iakttagelsen 
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utifrån en demokratisk kompetens handlar om beskrivning om i ämnesplanen om den aktive 

medborgaren och den lilla korrelationen i läromdelen kring detta. Den aktive medborgaren 

som är målet, ska vara aktiv ensam. Det är debattartiklar och bloggar, men ingenting om att 

verka tillsammans med andra. Fritidspolitikern, partimedlemmen och NGO:s saknas i 

berättelsen om demokratin och om hur demokratin ska vara, det är dock tungt att tänka sig 

demokratin utan dem.  

I och med samhällskunskapens införande så var ett mål med undervisningen att möjliggöra för 

deltagande och påverkan genom föreningslivet och offentlighet. Jag menar inte att 

samhällskunskapen ska återgå till det som var, men frågan bör ju ändå ställas, missar inte 

demokratiundervisningens ”aktivt deltagande i samhället” något väldigt centralt, när fokus 

verkar ligga på det som är nytt, och inte på det som är nytt och det som också är? Vill vi 

verkligen ha mer av en sådan demokrati och mindre av det andra? Är inte folkrörelsearbete 

eller partimedlemskap önskvärt längre, inte ens av de folkrörelseaktiva och partiaktiva i 

riksdag och kommun? Om svaret är nej, varför låter vi då skolan utbilda elever efter det 

idealet? 

Nu är jag inte av den åsikten att demokratisynen, likt kunskaper i matematik, befästs i skolan. 

Jag är fullständigt övertygad att våra åsikter påverkas utifrån de sammanhang vi deltar i. Men 

skolan kan bidra till demokratisamtalet genom att förmedla grundläggande kunskaper om 

demokratiideal och tankar om demokratins värde, funktioner och svårigheter. Istället för att 

retirera från ämnet och låta demokratiideal radikaliseras i filterbubblor. 

I mötet mellan styrmedel och läromedel uppstår demokratiundervisningens fundament. 

Undervisningen i demokrati sker utan demokratiidealen. De konfliktytor som uppstår mellan 

olika ideal belyses inte. Demokratin blir inte på detta sätt dynamisk, en blandning av ideal i 

olika nivåer och tillfällen, istället blir den statisk. Utan kompensatoriska insatser, går det att 

fantisera om resultatet, där konfliktytor uppstår mellan påverkansförsök, intressegrupper, 

aktörer och folkvalda utan förståelse för varandras ideal, eller att påverkan ska ske endast på 

ett sätt i samhället. 

I den diskussion som enbart elever på studieförberedande program tros vara lämpliga för, så 

finns inte de olika perspektiven. Frågan ”Finns det något grundläggande fel på den 

västerländska demokratin?” ramas inte in. Grunderna för demokratidiskussion och 

demokratifostran är inte närvarande. Skräckscenen är given, på tavlan skrivs det upp: ”Finns 
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det något grundläggande fel på den västerländska demokratin?” – läraren säger ”diskutera i 

smågrupper”. Frågan flyter ut på tavlan för att sedan falla till golvet, chansen är förbi. 

7. Sammanfattning och vidare forskning 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka demokratiundervisningen i skolan genom att 

studera och jämföra demokratiideal och medborgarideal i den gymnasiegemensamma 

samhällskunskapsundervisningen, Samhällskunskap 1 (Sam1). Undersökningen har skett 

genom text- och idealtypsanalys av ämnesplanen för Sam1 och läromedel för Sam1 från 

etablerat läromedelsförlag. Undersökningen har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig styr- och läromedlen till demokratiidealen valdemokrati, 

samtalsdemokrati och deltagardemokrati? 

 Hur förhåller sig styr- och läromedlen till medborgaridealen för valdemokrati, 

samtalsdemokrati och deltagardemokrati? 

Styrmedlet som varit föremål för undersökningen har varit Ämnesplanen för 

Samhällskunskap för gymnasiet och läromedlen som varit föremål har varit Libers Z-serie. 

Studien visar att styr- och läromedlen saknar sammanhållande demokratiideal, båda har dock 

flera kontaktpunkter gentemot valdemokratin och dess mandatmodell. Valdemokratin 

problematiseras i styrmedlet, samtidigt som deltagardemokratin har flera förespråkande 

kontaktpunkter i att eleverna ska få förutsättningar för att aktivt delta i politiskt 

beslutsfattande mellan val. I läromedlet är tonvikten mer åt valdemokrati och dess 

mandatmodell. Problematisering av valdemokrati ges få förutsättningar i läromedlet och 

kontaktpunkterna gentemot deltagardemokratin är få. Fem slutsatser görs utifrån resultatet av 

undersökningen: 

 Det första är att de tre dominerande normativa demokratiteorierna inte behandlas som 

sammanhållande teorier. 

 Det andra är att styrmedlens ställningstagande för deltagardemokrati inte avspeglar sig 

i läromedlen. 

 Det tredje är i att ämnesplanen balanseras faktakunskaper med tydlig fokusering på 

medborgliga förmågor. I läroböckerna råder inte samma balansering, där tonvikten 

nästan blir total på faktakunskaper som undervisningens mål, undantagen är få. 
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 Det fjärde är att det problematiseringsmandat som finns i ämnesplanen, ersätts av en 

statisk genomgång av demokratins modeller och funktioner. 

 Den femte slutsatsen är att läraren måste kompensera undervisningsinnehållet med 

egna genomgångar av fakta, så väl som elevuppgifter för att nå ämnesplanens mål om 

att ge eleverna förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Slutsatserna är inte generaliserbara då materialets omfång är litet. 

7.2 Vidare forskning 

Vidare forskning för egen del hade gärna varit en fallstudie av olika lokala konflikter, som till 

exempel Apberget i Umeå, där min uppfattning var att politiker hade en tydlig valdemokratisk 

mandatmodell, butiksägare en samtalsdemokratisk och protestanterna en deltagardemokratisk 

syn. Än mer tydligt tycker jag det varit i Bostadens försäljning av 1500 lägenheter till 

Heimstaden 2017. Där debatten snabbt lämnade sakfrågan och en pseudodebatt uppstod om 

vilket beslut som var mest demokratiskt och ifall mandat fanns eller ej. Där en naturlig 

frågeställning skulle kunna vara ifall det sker en radikalisering i de olika grupperna. 

Utifrån skolperspektiv finns många områden, intervjustudier med lärare ligger nära till hands, 

undersökning om kunskaper och associationer till begrepp, samt lektionsinnehålls 

undersökningar. Även mer renodla läromedels- eller styrmedelsundersökningar vore lämpligt, 

till exempel undersöka hur förhållningssättet är i andra läroböcker och studera undervisningen 

av demokratiideal på lärarprogrammet. 
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dmedborgardialog.668.html hämtad 2018-04-16 

SKL, Medborgardialoger: 250 exempel från Sverige, Sveriges kommuner och landsting, 

Stockholm, 2015 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-250-exempel-fran-sverige.html 

SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden!, Stockholm, 2016 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20165 

SOU 2000:1, En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet, Stockholm, 2000 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/624 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel
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Wikipedia, New York City Council 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Council 

hämtad 2018-04-16 
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Bilaga 1. Mejlkonversation med Liber förlag 

Mejladress och telefonnummer borttaget. 

From: Ulf Liljegren  
Sent: 2018/02/27 15:40 
To: Order 
Subject: Samhällskunskapsböcker 
Question: 

Hej! 
 
Heter Ulf Liljegren och skriver examensarbete, lärarprogrammet där jag bland annat studerar läroböcker i 
samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b. 
Då ni har de mest sålda läroböckerna på Bokus och Adlibris så är min fråga följande: 
Vilka är era populäraste läromedel för de kurserna? 
Och kan ni inte svara på det pga affärshemlighet, så undrar jag vilka ni rekommenderar? 

 
mvh Ulf Liljegren 

 

Thomas Johansson <Thomas.Johansson@liber.se> 

  
| 
må 03-05, 10:23 

Hej Ulf! 
  
Här kommer svar på dina frågor: 
  
Sh 1a1 

Samhällskunskap 1a1 av D. West 
Z-rapport av Bengt-Arne Bengtsson 

  
  
Sh 1b 

Samhällskunskap 1b av D. West 
Z-konkret respektive Z-classic av Bengt-Arne Bengtsson 

  
  
Vi har ingen kursbok för sh 1a2. 
  
Med vänliga hälsningar 
Thomas Johansson 

  
 Thomas Johansson 
Projektledare 
08-690 94 27 
thomas.johansson@liber.se 
  

  

mailto:thomas.johansson@liber.se
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Bilaga 2. Mejlkonversation med Gleerup 

Hej Ulf Liljegren!  

Tack för ditt mejl Ulf.  

  

Vi ger dessvärre inte ut någon information om detta.  

Hoppas dina studier går bra och lycka till! 

  

  

 

Ha en fortsatt fin dag! 

 

Med vänlig hälsning, 

  

Ida Andersson  

Kundservice 

  

Gleerups Utbildning AB 

 

 

 

PS: Vet du att vi nu har en Facebookgrupp för dig som lärare som arbetar med våra digitala läromedel? 

Här kan du hitta svar på frågor, ställa frågor och få tips och idéer från andra användare. 

http://www.facebook.com/groups/gleerupsdigitalalaromedel/#_=_
http://www.facebook.com/groups/gleerupsdigitalalaromedel/#_=_
http://www.gleerups.se/
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--------- Clear Interact Contact Centre - Original message --------- 

Errand: #152654 

From: Ulf Liljegren  

Sent: 2018/03/01 09:11 

To: Info 

Subject: Fråga om samhällskunskaps läroböcker 

Hej! 

 

Heter Ulf Liljegren och skriver examensarbete, lärarprogrammet där jag bland annat studerar 

läroböcker i samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b. 

Då ni har de mest sålda läroböckerna på Bokus och Adlibris så är min fråga följande: 

Vilka är era populäraste läromedel för de kurserna? 

Och kan ni inte svara på det pga affärshemlighet, så undrar jag vilka ni rekommenderar? 

 

mvh Ulf Liljegren 

 

 

 

--------- Clear Interact Contact Centre - Original message - End --------- 
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Bilaga 3. Tema: Läromedel, cachad-kopia 

 

2018-02-26 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? 

 

Det här är Googles cachelagrade version av https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-

laromedel/pa-vilket-satt-kanlaromedel-styra-undervisningen-1.181693. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut 

den 17 feb 2018 17:24:44 GMT. 
Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer 

 Fullständig version Version med endast text Visa källa 

Tips! Om du snabbt vill hitta söktermerna på sidan trycker du på Ctrl+F eller ⌘-F (Mac) och använder sökfältet. 

 

På vilket sätt kan läromedel styra 
undervisningen? 
Det varierar i vilken utsträckning läromedel styr undervisningen. I vissa 

ämnen är läromedlet, oftast en lärobok, ryggraden som löper genom hela 

undervisningen, medan man i andra ämnen använder läromedlen som 

referenser att hämta fakta ur. 

Forskningen visar att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker. Detta visar studier 

från såväl Sverige som Norge. En stor andel av lärarna planerar undervisningen efter 

läroboken. 

Generellt har läromedel visat sig vara mer styrande i naturorienterade ämnen och 

matematik och mindre i samhällsorienterade ämnen. Studier har visat att läraren har 

stor betydelse för till vilken grad läroboken är styrande i undervisningen. 

Läroboksstyrd undervisning i historia och matematik 

 

Historia är ett ämne där läroboken under 1900-talet har haft en dominerande ställning, 

där läraren i mycket hög utsträckning använt läroboken för planeringen av sin 

undervisning. Dagens lärare använder dock i större utsträckning än tidigare sina egna 

och elevernas frågor, idéer och intressen som utgångspunkt för undervisningen. 

Lärobokens dominerande ställning kan därmed sägas ha minskat något.  

I matematikundervisningen har läroboken visat sig styra i hög utsträckning. Även när lärare 

har genomgångar vid tavlan så utgår man ofta från innehållet i läroboken. Undervisningens 

innehåll blir över lag väldigt likt innehållet i boken. Oönskade effekter av en läroboksstyrd 

undervisning i matematik kan vara svårigheter att ha genomgångar med vettigt innehåll.  Då 

eleverna räknar på i sin egen takt kan vissa redan ha räknat förbi uppgiften som en lärare 

går igenom medan andra inte kommit fram till den. 
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Färdiga uppgifter kan både ge stöd och problem 

 

Många matematikböcker innehåller också någon form av uppdelning där elever kan 

lösa uppgifter utifrån olika svårighetsgrad. De som enbart löser de enklare 

uppgifterna kan vid kursens slut få godkänt, men ändå ligga på en för låg 

kunskapsnivå för att klara matematiken i nästa årskurs. De kan ha blivit fast i spåret 

av att räkna mer av samma sort istället för att utmanas.  
Fördelen med att följa en bok är till exempel att det ger elever möjlighet att på ett 

strukturerat sätt träna sina färdigheter. Det skulle också ta mycket tid i anspråk om 

läraren skulle göra egna uppgifter hela tiden. 

Många forskare är överens om att det finns väldigt mycket bra läroböcker. Det 

viktigaste för att nå bra resultat är hur man hanterar dem. 

Viktigt att skilja kursplan från läromedel 

 

För att undvika att läroboken styr på ett negativt sätt är det upp till läraren att göra ett 

medvetet didaktiskt val och att kunna skilja kursplan från läromedel. Att en lärobok 

utger sig för att vara anpassad för en viss kursplan betyder inte automatiskt att den 

täcker allt. 

Tillfrågade experter: Monica Johansson, lektor i pedagogik, Luleå tekniska universitet, 

Niklas Ammert, lektor i historia med inriktning mot 

ämnesdidaktik/utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet, Anna Johnsson Harrie, lektor 

i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik, Linköpings 

universitet. 

Text: Anders Calderon  

  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4y9nlXE3B6UJ:https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/di

daktik/tema-larom… 1/2 2018-02-26 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4y9nlXE3B6UJ:https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/d

idaktik/tema-larom… 2/2 
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Bilaga 4. Samhällskunskaps ämnesplan 

SAMHÄLLSKUNSKAP  

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom 

statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och 

humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla 

dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett 

historiskt perspektiv.  

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. 

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över 

hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor 

som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och 

ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också 

ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor 

och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska 

undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett 

komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar 

förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt 

förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.  

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och 

bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka 

kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande:  

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 
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organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.  

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, 

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer.  

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp 

av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.  

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera 

källornas relevans och trovärdighet.  

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng 

Kurskod: SAMSAM01a1  

Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.  

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 

nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 

olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.  

• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 

kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.  

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila 

i väpnade konflikter.  

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 

betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.  

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 

konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 

samhällsekonomiska förändringar.  

• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.  
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• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och 

muntliga, till exempel debatter och debattartiklar. 

Kunskapskrav  

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 

samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt 

redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar 

enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom 

kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets 

utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.  

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen 

diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på 

samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med 

enkla omdömen andras ståndpunkter.  

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som 

konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt 

för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.  

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka 

information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och 

trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina 

kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.  

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng 

Kurskod: SAMSAM01a2 

Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med 

särskild betoning på punkt 3. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
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• Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. 

• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 

internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning 

utifrån olika förutsättningar.  

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.  

• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att 

samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta 

information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och 

källkritik.  

• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och 

muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 

samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla 

samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens 

organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas 

betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas 

av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen 

använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på 

samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med 

enkla omdömen andras ståndpunkter.  

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka 

information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras 

relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka 

sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 

Samhällskunskap 1b, 100 poäng 

Kurskod: SAMSAM01b 

Kursen samhällskunskap 1b omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen 

behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
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• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 

nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 

grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier 

och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.  

• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 

kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.  

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila 

i väpnade konflikter.  

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 

betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.  

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 

internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning 

utifrån olika förutsättningar.  

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 

konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av 

samhällsekonomiska förändringar.  

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. 

Mediers innehåll och nyhetsvärdering.  

• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att 

samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta 

information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och 

källkritik.  

• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och 

muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter. 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och 

samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt 

redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar 

enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom 

kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla 

slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar 

och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.  

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen 

använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar 
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på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med 

enkla omdömen andras ståndpunkter. 

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som 

konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt 

för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.  

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka 

information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras 

relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka 

sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 
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Bilaga 5. Samhällskunskaps ämnesplan – kommentar ”Relevant material” 

Aktivt deltagande i samhällslivet  

Medborgarkompetens innefattar förutom kunskaper om samhället också förmåga att aktivt 

delta i samhällslivet. För att man som medborgare ska kunna göra sin röst hörd utöver att 

rösta i val, betonar ämnesplanen att eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och 

uppfattningar både skriftligt och muntligt samt med hjälp av modern informationsteknik. 

Detta kan göras i till exempel bloggar, debattartiklar och strukturerade diskussioner. 

System (SAM1A1 & SAM1B) 

Med system avses i första hand olika politiska system och deras funktion med fokus på hur 

makten fördelas i systemen samt hur de kan påverkas. Utöver konstitutionella system avses 

olika samhällssystem och deras funktion, till exempel den offentliga sektorn. 

Demokratimodeller (SAM1A1 & SAM1B) 

Dessa modeller problematiserar begreppet demokrati utifrån olika perspektiv. Det kan handla 

om vad demokrati är, vilken roll medborgarna ska ha, hur det politiska systemet ska fungera. 

Demokrati kan organiseras på olika sätt utifrån hur ovanstående frågor besvaras. Inom 

demokratiteorin talar man ibland om till exempel den atenska och den liberala 

demokratimodellen. Det är även vanligt att skilja mellan den klassiska och den moderna 

demokratimodellen. 

Välfärdsteorier (SAM1A2 & SAM1B) 

Med hjälp av välfärdsteorier betraktas välfärdsfrågor ur ett normativt perspektiv, dvs. hur 

välfärdsfrågor bäst kan behandlas. Utifrån en välfärdsteori formuleras olika välfärdsmodeller. 

Ibland skiljer man på tre grupper av välfärdsmodeller: den konservativa, den liberala och den 

skandinaviska 
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