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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och ta reda på vilka typer av demokrati som framställs i 

avsnitten om demokrati i ett urval läroböcker i samhällskunskap avsedda för årskurs 7-9. De 

teorier, som är centrala i uppsatsen, är teorier kring demokratimodeller. I uppsatsen är det 

främst tre demokratimodeller som är centrala: valdemokrati, deltagardemokrati och samtals-

demokrati. Det är dessa tre modeller, som vår analys bygger på. I analysen presenterar vi citat 

från läroböckerna följda av en förklaring av vilka/vilken modell som framkommer i citatet. 

Totalt har vi analyserat avsnitt ur fyra böcker. Resultatet vi kommer fram till är att val-

demokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati finns med i alla de analyserade böckerna 

men att fokus ligger på olika demokratimodeller i olika böcker. I två av böckerna ligger fokus 

på deltagardemokrati, i en av böckerna ligger fokus på valdemokrati och i en av böckerna 

ligger fokus på både valdemokrati och deltagardemokrati. Alla fyra böcker utgår dock från 

valdemokrati som någon form av grund för att förklara demokrati. 
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1. Inledning 

Demokrati är ett begrepp som genomsyrat vårt samhälle under väldigt lång tid. Begreppet är 

vad hela nationer är grundade och uppbyggda på. Men går det att använda sig av begreppet 

demokrati utan att specificera vad man menar med det? I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det redan i första kapitlet Skolans värdegrund 

och uppdrag att: ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.”
1
 Därefter följer en del ord och 

begrepp, som är centrala för att demokratin ska fungera både i och utanför skolan. Orden som 

lyfts upp är människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet.
2
 Det är delar som är centrala för 

dagens skola. Det som är problematiskt, är att det finns många olika sorters demokrati. Det 

går inte att peka ut en form av demokrati, som den enda demokratin utan demokrati kan 

uttrycka sig på många olika sätt.
3
 

 

Eftersom begreppet demokrati används frekvent i styrdokumenten och kursplanerna, anser vi 

att det är intressant att se hur demokrati framställs i skolan. Mycket av det som vi anser är 

intressant i detta, ligger i att demokrati inte är ett begrepp som kan tillskrivas en enda mening 

utan är ett begrepp som är väldigt komplext och ger möjlighet till olika tolkning av begreppet. 

Att använda sig av begreppet och ordet demokrati, är som vi visat här, inte helt okomplicerat. 

Demokrati kan framställas på flera olika sätt, exempelvis kan någon säga att ”demokrati är att 

man får välja vilka som ska styra” medan någon annan skulle säga att demokrati är ”rätten att 

uttrycka sig fritt”. Detta är något som Agneta Bronäs, universitetslektor på Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms 

universitet, tar upp i sin doktorsavhandling Demokratins ansikte: En jämförande studie av 

tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet.
4
 Bronäs skriver att: 

 

[d]emokrati är ett ord som ofta används, framförallt av politiker och ledare, men ytterst sällan 

diskuteras innebörden i det använda ordet. Alla tycks ta för givet att ordet uppfattas och förstås på ett 

visst sätt.
5
 

 

                                                 
1
 Skolverket. 2011:7 

2
 Skolverket. 2011:7 

3
 Ross, Alf. 1967:99-100 

4
 Bronäs, Agneta. 2000 

5
 Bronäs, Agneta. 2000:9 
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Bronäs visar på att det är viktigt att problematisera begreppet demokrati eftersom det är ett 

begrepp vars innebörd tycks tas för given. I många länder ligger ansvaret för att ge 

medborgarna möjlighet att tillägna sig de demokratiska värderingarna och förhållningssätten 

på utbildningsväsendet. Uppgiften är då ”att förmedla den officiella tolkningen av demokrati 

och fostra den nya generationen till demokratiska medborgare.”
6
 I styrdokumenten finns det 

ingen tydlig anvisning om vilken form demokrati som skolväsendet ska vila på. Det hamnar 

då inom lärarens frihet som närbyråkrat att tolka. Det samma gäller läroboksförfattarna. Även 

om läroböcker idag utgör en mindre del av undervisningen i samhällskunskap än tidigare, så 

är de fortfarande en del av undervisningen
7
. I läroplanen för grundskolan (lgr 11) framgår det 

tydligt att undervisningen ska ske på ett nyanserat sätt och att eleverna ska få tillgång till olika 

synsätt. Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” i lgr 11 står följande: 

 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka 

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

andra åskådningen.
8
 

 

Den form av demokrati som framställs i läroböckerna blir en del av det som eleverna tar till 

sig av demokratiundervisningen. Är det så att demokrati framställs på ett entydigt sätt, som 

något som är likadant överallt eller på ett alltför förenklat sätt, som helt tar bort komplexiteten 

i begreppet demokrati, är det viktigt att lärarna har kompetensen att uppmärksamma eleverna 

på detta och visar på en mer nyanserad bild av vad demokrati innebär. Mycket av det som 

förmedlas i undervisningen, väljer läraren själv ut och därför är det viktigt att läraren har 

djupgående kunskaper i ämnet för att kunna problematisera eventuella förenklingar av 

demokratin. Att läraren problematiserar entydigheter och förenklingar är en förutsättning för 

att uppfylla det som står i läroplanen. 

 

Agneta Bronäs resultat visar bland annat på att framställningen av demokrati i svenska 

läroböcker främst riktar in sig på beslutsfattandet.
9
 Samhällskunskapsläraren Peter Wall 

kommer i sin licentiatavhandling, EU-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik 

på nationell och europeisk nivå,
10

 fram till liknande resultat, att det är besluten som står i 

                                                 
6
 Bronäs, Agneta 2000:9 

7
 Skolverket. 2004:61 

8
 Skolverket. 2011:8 

9
 Bronäs, Agneta. 2000:211 

10
 Wall, Peter. 2011 
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fokus när det undervisas om politik.
11

 Det ser vi som tydliga indikationer på att 

undervisningen kring demokrati inte är så allsidig som läroplanen säger att undervisningen 

ska vara. 

 

Den främsta anledningen till varför vi vill veta vilken typ av demokrati som framställs i 

läroböckerna och hur denna demokrati uttrycks är eftersom det ger oss, som blivande lärare, 

en tydligare bild av vilken utgångspunkt vi har, då vi väljer att använda oss av läroböcker i 

undervisningen. Vi får, genom att göra en analys på läroböcker, en uttryckligare bild av vilka 

demokratimodeller som faktiskt förmedlas till eleverna. Vi kan på det viset uppmärksamma 

eventuella entydigheter kring demokrati i läroböckerna vilket ger oss en möjlighet att 

förbättra undervisningen i demokrati genom att ge en mer allsidig och nyanserad bild av vad 

demokrati är. Självklart finns det nackdelar med att utföra en analys på läroböcker. Vår 

undersökning är enbart gjord på fyra böcker och därför kan inte resultatet generaliseras. Vi 

utgår enbart från de böcker vi studerat. Ytterligare en nackdel är, att vi uppfattar text på olika 

sätt. Även om vi försöker utgå från ett så objektivt synsätt som möjligt, lyckas man aldrig 

göra det fullt ut. Därför kan vi inte heller säga att vi har ett objektivt synsätt.   

1.1 Problemformulering 

Det övergripande problem vi vill undersöka i detta arbete, är vilken typ av demokrati som 

förmedlas till eleverna i grundskolans senare år genom olika läroböcker i samhällskunskap. 

Eftersom skolan har ett demokratiuppdrag, som ska uppfyllas, ser vi det som ett intressant 

problem eftersom demokrati inte är något som endast har en innebörd utan är något som kan 

inneha flera olika betydelser. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka och ta reda på vilken typ av demokrati som framställs 

i ett urval läroböcker för samhällskunskap i avsnitten om demokrati avsedda för läsåren 7-9. 

Vi har valt att enbart undersöka läroböcker som är gjorda utefter läroplanen 2011 (lgr11). 

Anledningen till detta är att vi vill veta vilken typ av demokrati, som förmedlas till eleverna 

via läroböckerna i dag. Genom att enbart rikta in oss på läroböcker gjorda efter lgr11 kan vi få  

  

                                                 
11

 Wall, Peter. 2011:118 
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en bredare bild av hur det ser ut i dagsläget jämfört med om vi hade undersökt utvecklingen 

över tid. Frågeställningarna vi utgår ifrån är följande: 

 

 Vilken typ av demokrati är central i framställningen av demokrati i läroböckerna 

och hur kommer detta till uttryck? 

 Vilka likheter och skillnader går det att hitta i framställningen av demokrati, 

utifrån olika typer av demokrati, i läroböckerna?  
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi funnit och ligger närmast det område som vi vill undersöka 

presenteras nedan. Det som är gemensamt för den tidigare forskningen, är att den framförallt 

behandlar läroböcker på gymnasiet. I denna uppsats avser vi att undersöka läroböcker på 

grundskolan, vilket är ett någorlunda outforskat område inom detta ämne. 

 

Bland den tidigare forskningen finns en doktorsavhandling som är skriven av Agneta Bronäs 

och heter Demokratins ansikte: En jämförande studie av tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet12. Syftet med avhandlingen är att jämföra hur demokrati 

gestaltas i tyska och svenska samhällskunskapsböcker. Analysen som genomförs riktar in sig 

på både text och bild. Dessutom är Bronäs syfte att se om demokratibegreppet förändrats över 

tid. Därför ingår böcker från 1950 och framåt i studien.
13

 

 

Till sin analys har Bronäs skapat tre demokratimodeller i syfte att ge en schematisk bild av 

demokratin i läroböckerna. De tre modellerna kallar hon för beslutsmetodens demokrati, 

frihetens demokrati och gemenskapens demokrati. Beslutmetodens demokrati innebär att det 

finns ett fokus på just beslutsprocessen i en demokrati. Bronäs delar upp modellen i två delar 

som kort kan beskrivas som å ena sidan styre för folket å andra sidan styre av folket. Frihetens 

demokrati har stort fokus på individen och dennes rätt att förverkliga sina livsdrömmar. En 

viktig del är att medborgarna får utbildning, som leder till att de blir aktiva medborgare och är 

delaktiga i politiken i samhället. Gemenskapens demokrati riktar sitt fokus mot samhällets 

gemensamma bästa.
14

 I övrigt är det många drag som påminner om frihetens demokrati där 

fokus ligger på deltagande. Även om det inte är lika mycket fokus på detta inom 

gemenskapens demokrati är det ändå en viktig del av denna modell. 

 

Resultatet visar att samhällskunskapsböckerna inte ger någon entydig bild av vad demokrati 

innebär. Bilden av demokrati blir dessutom vag och motsägelsefull i både de tyska och 

svenska läroböckerna. Det som dock är typiskt för de svenska läroböckerna, är att de ger en 

bild av demokrati som en beslutsprocess. I böckerna lyfts den västerländska demokratin fram 

och visas som något som ser ut på samma sätt i alla västländer. Dessutom beskrivs den 

västerländska demokratin alltid utifrån det egna landets demokratimodell. De svenska läro-

                                                 
12

 Bronäs, Agneta. 2000 
13

 Bronäs, Agneta. 2000:21 
14

 Bronäs, Agneta. 2000:16-21 
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böckerna framställer medborgarna som okunniga, ansvarslösa och oengagerade. Det upp-

manas till mer engagemang och kritiskt tänkande i läroböcker, samtidigt som läroböckerna 

själva för fram ett ”riktigt” sätt att tänka kring demokrati. Partier, intresseorganisationer och 

liknande framställs som toppstyrda med kvalificerade människor som styr och små 

möjligheter för andra att påverka. I de tyska läroböckerna framställs visserligen partier och 

andra organisationer som toppstyrda så som i de svenska läroböckerna men synen på 

medborgarna är mer positiv än i de svenska läroböckerna.
15

 Bronäs avhandling är den tidigare 

forskning som ligger närmast vårt område eftersom hon studerar demokratiteman i 

läroböckerna. Avhandlingen kan också visa oss vilket utgångsläge vi har för vår analys och 

om det finns tydliga likheter eller skillnader mellan läroböcker på grundskolan och gymnasiet. 

 

Det finns även en c-uppsats och ett examensarbete på c-nivå skrivna inom närliggande 

områden till vårt syfte. C-uppsatsen författad av Berith Spjuth och heter Vägar till kunskap. 

Om demokratin i gymnasieskolans läroböcker
16

. Uppsatsen jämför tre samhällskunskaps-

läroböcker avsedda för gymnasiet där författaren funnit att böckerna främst ger 

grundläggande kunskaper om hur demokrati samt medborgarskap fungerar. Två av de tre 

böckerna fokuserar sin beskrivning på beslutssätten inom demokratier. En av böckerna vidgar 

begreppet demokrati till att omfatta även sättet att leva i en demokrati genom exempelvis de 

mänskliga rättigheterna. Det resultat författaren kommer fram till är att läroböckernas 

beskrivande av demokrati, inte lever upp till styrdokumentens krav om framställning av 

demokrati. 

 

Spjuths uppsats bekräftar till viss del det som Bronäs kommer fram till i sin avhandling. 

Bronäs avhandling visar att de svenska läroböckerna framställer demokrati som en 

beslutsprocess, vilket även Spjuth kommer fram till i två av de tre läroböckerna i hennes 

uppsats. Precis som med Bronäs avhandling är Spjuths uppsats intressant för oss eftersom vi 

får en utgångspunkt för vår analys. 

 

Examensarbetet är författat av Johanna Annerstedt och heter Demokrati i förändring- en 

studie om hur synen på demokrati har förändrats i samhällskunskapsläroböcker över tid
17

. 

Där tar författaren upp hur olika läroböckers syn, från 1940- talet fram till 2000-talet, på hur 

                                                 
15

 Bronäs, Agneta. 2000:211, 249-250 
16

 Spjuth, Berith. 2005 
17

 Annerstedt, Johanna. 2008 
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demokrati förändrats över tid. Författaren använder sig i två demokratiteorier i sin uppsats, 

politisk demokrati och demokrati som livsstil. Annerstedt undersöker vilken av teorierna som 

är mest framträdande i läroböckerna. Resultatet visar att samtliga texter, som finns i böckerna 

grundar sig på politisk demokrati. Att läroböckerna har politisk demokrati som mest 

framträdande, säger inte vilken sorts politisk demokrati som lyfts fram. Det är här vår uppsats 

tar vid, eftersom vi studerar vilka mekanismer inom den politiska demokratin som lyfts fram i 

läroböckerna. 

 

Vi ser även forskning kring vad lärare väljer att ta upp i undervisningen om demokrati som 

relevant eftersom, som vi tidigare nämnt, läroböckerna fortfarande utgör en del av 

undervisningen. Här hittar vi samhällskunskapsläraren Peter Walls licentiatavhandling EU-

undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå.
18

 

Walls syfte var att undersöka hur EU-undervisning på högstadiet är utformat för att bidra till 

politiskt deltagande på europeisk nivå. Wall vill genom en jämförelse mellan undervisning om 

politik på nationell nivå och EU-nivå uppnå sitt syfte.
19

 Det som främst är intressant för vår 

uppsats, är det som framkommer om undervisningen om politik på nationell nivå, eftersom 

det är de avsnitten i läroböckerna, som vi kommer att analysera. 

 

Empirin i Walls avhandling består av intervjuer med lärare. Intervjuerna analyseras bland 

annat med hjälp av tre dimensioner av begreppet politik. Den första dimensionen är polity och 

innebär de ordningsramar som finns för handlandet inom politiken. Det kan exempelvis 

handla om författningar, lagar, ideologier och valsystem. Den andra dimensionen är policy 

och innebär de uppgifter, innehåll och mål som finns för politiken. Till denna dimension hör 

exempelvis samhällsproblem och politiska förslag. Den tredje dimensionen är politics och 

innebär de processer inom politiken som utgör politiskt handlande. Hit hör exempelvis 

konfliktstrategier, kompromissförsök och förhandlingar.
20

 

 

Studien visar bland annat på att undervisningen om nationell politik riktar in sig på hur 

valsystemet, partiers åsikter och partiers samarbeten ser ut. Alla tre dimensioner av begreppet 

politik berörs i undervisningen men politicsdimensionen berörs i något mindre utsträckning än 

                                                 
18

 Wall, Peter. 2011 
19

 Wall, Peter. 2011:25 
20

 Wall, Peter. 2011:19, 66 
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de andra dimensionerna.
21

 Detta får till följd att politiska aktörers handlingar får något mindre 

plats i undervisningen om politik på nationell nivå. Det Wall kommer fram till är viktigt 

eftersom många lärare fortfarande har läroboken som en stor del av sin undervisning. Det 

resultat vi får fram i denna uppsats skulle kunna visa på likheter och/eller skillnader mellan 

innehållet i den undervisningen som bedrivs och innehållet i läroböckerna. 

 

För att få en mer komplett bild av vad som undersökts i området kan det även vara relevant att 

nämna Skolverkets Utvärdering av grundskolan 1995: UG 95. Proven, kunskapen och 

undervisningen: samhällsorienterande ämnen, årskurs 9
22

 undersöks bland annat vad SO-

lärare tar upp som frågor i sina prov. Genom att undersöka detta kommer det fram vilka 

kunskaper lärarna vill att eleverna ska ha med sig från undervisningen. Det framkommer i 

utvärderingen att proven inte är ute efter reflektion eller kreativitet i svaren utan det handlar 

snarare om att eleverna ska kunna reproducera och memorera olika delar i undervisningen. 

Detta trots att lärarna uttrycker att de vill att eleverna ska kunna visa en helhetsförståelse. 

Proven mäter kvantitativt och inte kvalitativt. Lärarnas önskan av vad som ska bedömas, 

stämmer således inte överens med vad som faktiskt bedöms på proven. Detta är intressant för 

vår uppsats eftersom vi anser att det som framkommer i utvärderingen tyder på att proven 

enbart skulle kunna mäta en del av demokratin, där man kan ge enkla svar som enkelt kan 

bedömas som rätt eller fel. Det skulle då gynna en demokratisyn som är inriktad på 

institutioner. Precis som fallet var med Peter Walls avhandling blir den här utvärderingen 

intressant för vår uppsats, eftersom vi skulle kunna visa på likheter och/eller skillnader mellan 

det kvantitativa innehållet i proven och innehållet i läroböckerna.  

 

  

                                                 
21

 Wall, Peter. 2011:118 
22

 Svingby, Gunilla. 1998 
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3. Teori 

Demokrati är ett ord som i vardagen kan inta olika betydelse.
23

 Professorn i juridik och 

rättsfilosofen Alf Ross
24

 menar att demokrati inte kan benämnas utifrån en klassifikation. Med 

klassifikation menar han: 

 

[P]å så sätt att man anger vissa bestämda kännetecken som utmärker en viss klass av företeelser till 

skillnad från andra, så att man kan säga: en statsform som har dessa kännetecken är demokratisk, 

andra är odemokratiska. På detta sätt kan man definiera t.ex. begreppet däggdjur som alla de djur, 

vilkas ungar diar modern. Men samma metod kan inte användas när det gäller demokratin som 

statsform, därför att övergångarna här är jämna.
25

 

 

Ross menar att det inte går att klassificera demokrati som ett begrepp, som innebär samma sak 

överallt. Exempelvis innebär det inte att Storbritannien är odemokratiskt bara för att de inte 

har ett proportionellt valsystem som Sverige. Nedan ska vi reda ut begreppet utifrån olika 

demokratimodeller. Detta innebär att vi kommer att använda oss av olika definitioner av 

begreppet demokrati. 

 

3.1 Demokrati som en idealtyp 

Ross visar i boken Varför demokrati?
26

 på hur man kan gå tillväga för att bena ut vad en 

demokrati är. Istället för att bestämma demokrati utifrån en klassifikation, menar Ross att man 

kan bestämma demokrati utifrån en idealtyp. En idealtyp skulle då vara ”ett begrepp som 

beskriver det mest extrema, renodlat demokratiska man kan tänka sig”.
27

 Idealtypen är således 

inte verkligheten utan en tankekonstruktion. Idealtypen ska dock inte ses som något att 

eftersträva eller stå för något gott. Meningen med idealtypen är enbart att olika egenskaper 

”som i verkligheten förekommer som något mer eller mindre, är förenade i högsta tänkbara 

form.”
28

 En idealtyp kan då inte konstrueras på ett sätt som gör den till en fråga om antingen-

eller utan den måste konstrueras utifrån att något kan vara mer eller mindre.
29

  

När idealtypen är bestämd, kan man utifrån idealtypens olika dimensioner visa på vad som 

karaktäriserar verklighetens demokratier, eller som Ross kallar dem realtyper. Realtyperna 
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karaktäriseras genom att de sätts in i de olika dimensionerna som finns i idealtypen. 

Idealtypen fungerar då som en måttstock för realtyperna. Längst ut från dimensionerna inom 

idealtypen finns dess motpoler.
30

 

För att illustrera detta visar vi nedan den figur som Ross använder sig av. I mitten av figuren 

står det I vilket är idealtypen. Pilarna ut från I representerar olika dimensioner från 

idealtypen, längst från I finns dess motpol. R1 respektive R2 representerar två olika realtyper 

som placeras in på olika ställen inom dimensionerna. Att R1 ligger närmare I inom en 

dimension hindrar inte R2 att ligga närmare I inom en annan dimension och vice versa.
31

 

 

              Figur 1 efter Alf Ross figur
32

 över demokrati efter idealtyper 

Ross menar att demokrati kort och gott betyder folkstyre. Styret kan dock vara mer eller 

mindre folkligt och/eller mer eller mindre verkligt.
33

 

3.2 Demokratiskt styrelseskick: Tre idealtypiska föreställningar 

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Jörgen Hermansson, 

professor i statskunskap vid Uppsala universitet, beskriver i antologin Demokratins 

mekanismer
34

 tre idealtypiska föreställningar om demokratiska styrelseskick. Dessa tre 

idealtypiska föreställningar är: valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Varje 
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idealtyp innehåller en demokratisk mekanism; val, deltagande och samtal. Begreppet 

demokratiska mekanismer, innebär att de olika mekanismerna producerar olika demokratiska 

värden.
35

 Hermansson menar att den demokratilitteratur som finns, går att sortera efter dessa 

tre idealtypiska föreställningar beroende på var vikten i de olika framställningarna ligger.
36

 De 

tre idealtyperna liknar till stora delar Agneta Bronäs modeller beslutsmetodens demokrati, 

frihetens demokrati och gemenskapens demokrati.
37

 Vi kommer emellertid inte att använda 

oss av de benämningar som Bronäs använder sig av även om vissa delar av hennes modeller 

finns med i vår framställning av valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati 

Främsta anledningen till att vi inte kommer utgå från Bronäs modeller är eftersom vi anser att 

Gilliam och Hermanssons tre idealtyper är utförligare beskrivna i den ovannämnda antologin. 

Det beror på att antologin enbart är skriven kring de tre demokratimodellerna. Bronäs har 

författat en doktorsavhandling
38

 där hon använder sig av olika modeller och kan därmed inte 

behandla ämnet lika djupt som i Gilljam och Hermanssons antologi. Ovanstående medför 

även att vår framställning av valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati skiljer 

sig något från Gilljam och Hermanssons framställning. 

Dessa renodlade former av demokrati, som idealtyperna innebär, är av värde för vår uppsats 

eftersom det med innehållet i idealtyperna går att urskilja vilka typer av demokrati som 

beskrivs i de läroböcker vi ska analysera. Eftersom demokratilitteratur kan sorteras efter dessa 

tre idealtypiska föreställningar, anser vi att det är en bra utgångspunkt för oss när vi ska 

analysera läroböckerna och deras framställning av demokrati. 

3.2.1 Valdemokrati 

Precis som namnet på den här idealtypen avslöjar utgår en valdemokrati från de politiska val 

som sker i demokratin. Folkets möjlighet till påverkan är under valen. Under 

mandatperioderna är det representanterna som folket har valt som sköter beslutsfattandet. 

Folkets sätt att rösta på kan här ses på två sätt. Det ena sättet innebär att folket gör ett val för 

att de tror att politikerna som de röstar på kommer att göra ett bra jobb. Det andra sättet 

innebär att folkets röster är en utvärdering av politikernas prestationer föregående 

mandatperiod. Det blir då en form av ansvarsutkrävande.
39

 Det är detta ansvarsutkrävande, 

som sker både på förhand och i efterhand, som skänker legitimitet åt de beslut som fattas 

                                                 
35

 Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen. 2003:12-13 
36

 Hermansson, Jörgen. 2003:295 
37

 Bronäs, Agneta. 2000:16-21 
38

 Se kapitel 2 
39

 Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen. 2003:15-17 



15 

 

inom den här sortens demokrati.
40

 Eftersom fokus inom valdemokratin ligger på valen är det 

viktigt att väljarna, folket, får relevant information om den politik som har förts föregående 

mandatperiod.
41

 Således intar tryck-, åsikts- och yttrandefrihet en central roll inom 

valdemokratin, vilket ligger på staten att garantera sina medborgare. Eftersom det är valen, 

beslutsmetoden, som står i centrum ses exempelvis social rättvisa som en del av olika 

ideologier och inte som en del av demokratin.
42

 

Det som ingår i en valdemokrati är typiska drag för en representativ demokrati. Det är dock 

viktigt att skilja på dessa två begrepp så att inte förvirring uppstår. Valdemokrati är en 

idealtyp och representativ demokrati är en realtyp eftersom de flesta demokratier i dag är 

representativa. Skillnaden mellan realtypen och idealtypen i det här fallet är att realtypen har 

drag av andra idealtyper än enbart valdemokratin.
43

 

3.2.1.1 Joseph Schumpeters valdemokrati 

De mekanismer som kommer fram i valdemokratin återfinns hos nationalekonomen Joseph 

Schumpeter (1883-1950). Schumpeter hade en vilja att skapa en demokratiteori som var mer 

verklighetstrogen än sina föregångare. Det gjorde han genom att utarbeta sin teori utifrån 

empiri.
44

 Schumpeter kritiserade deltagardemokratin (se innebörd av deltagardemokrati 

nedan) och menade att för mycket delatagande skulle kunde leda till mycket farliga 

konsekvenser om folket mobiliserade sig. Under tiden som Schumpeter var verksam var det 

främst erfarenheterna från boljevikrevolutionen och Nazi-Tyskland som fanns i tankarna.
45

 

3.2.2 Deltagardemokrati 

Deltagardemokrati innebär att folket är aktiva i politiken. Till skillnad från valdemokratin 

påverkan folket i en deltagardemokrati de folkvalda representanterna även under mandat-

perioderna exempelvis genom namninsamlingar, demonstrationer och folkomröstningar.
46

 

Detta innebär ansvarstagande genom engagemang och aktivitet inom politiken även mellan 

valen för folket. 

Centralt inom deltagardemokratin är alltså möjligheten att aktivt påverka beslutsfattarna. 

Därför är det inom deltagardemokratin viktigt med exempelvis åsikts- och demonstrations-
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frihet. Deltagardemokratin präglas även av en syn på människan som en förnuftig varelse som 

kan ta kloka beslut. Staten ska därför ge människan möjlighet att förverkliga sina planer. Det 

innebär att deltagardemokratin är för även social rättvisa där staten erbjuder resurser att 

förverkliga sina planer.
47

 Eftersom deltagardemokratin erbjuder olika möjligheter att påverka 

beslutsfattarna, är det också detta som skänker legitimitet åt besluten. Folket accepterar alltså 

de beslut som fattas eftersom de har haft möjlighet att påverka utgången av besluten.
48

 

Deltagardemokratin kan ses som ett komplement till, snarare än ett allternativ till, det 

representativa styrelseskicket.
49

 

3.2.2.1 Rune Premfors deltagardemokrati 

En företrädare för deltagardemokratin är Rune Premfors, professor i statsvetenskap vid 

Stockholms universitet, som i boken Den starka demokratin
50

 argumenterar för den 

demokratisyn som han kallar den starka demokratin, vilken har tydliga drag från deltagar-

demokratin. Premfors lyfter bland annat fram folkomröstningar och folkinitiativ för att få en 

starkare demokrati.
51

 Han lyfter även fram hur svårt det är för den enskilde medborgaren att 

bilda opinion idag och därmed påverka samhället. Han pekar bland annat på att man skulle 

kunna införa en ”opinionspeng”, som den enskilde medborgaren skulle stödja olika 

opinionsbildande verksamheter med. På så sätt skulle det bli enklare att påverka för den 

enskilde medborgaren.
52

 Dessa exempel med folkomröstningar, folkinitiativ och opinionspeng 

visar tydligt vad deltagardemokrati innebär: att medborgarna ska vara aktiva och påverka 

även mellan valen. 

3.2.2.2. William James deltagardemokrati  

Rune Premfors tankar kring deltagardemokrati är inte särskilt nya. I boken Demokratin och 

dess antagonister
53

 skriver Robert A. Dahl om William James (1842-1910), amerikansk 

filosof och psykolog, tankar kring deltagardemokrati. Där James uttrycker att det finns två 

former av deltagardemokrati. Den första är idealet eller en helhetslösning där allt styre ska 

vara deltagande, fullt ut. Dock skulle enbart denna form kunna fungera i en enhet som inte var 
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så stor och att den var autonom.
54

 De enheter som är större skulle styras genom representativa 

system.
55

 Där man helt enkelt väljer någon som ska representera en grupp människor.   

3.2.3 Samtalsdemokrati 

Samtalsdemokrati har många likheter med den politiska liberalism, som John Stuart Mills låg 

bakom. Ändå framställs samtalsdemokrati som ett nytt fenomen som uppkommit under 1900-

talet men under namn som deliberativ demokrati och diskursdemokrati.
56

 Det som skiljer 

politisk liberalism från det som Gilljam och Hermansson kallar samtalsdemokrati är: 

1. En förskjutning från intresse- och åsiktsaggregering till opinions- och 

preferensbildning. 

2. Vilja till förståelse för motpartens argument, ingen makt- eller intressekamp. 

3. Under perfekta förhållanden blir omröstningar överflödiga eftersom åsikterna förädlas 

i samtalet och leder till ett samförstånd.
57

 

Samtalsdemokrati kan framstå som en teori, som verkligheten inte kan leva upp till. Poängen 

med samtalsdemokratin är inte heller att det gör det utan snarare är poängen att visa på ”[…] 

betydelsen av och villkoren för politisk debatt och opinionsbildning inom ramen för det 

demokratiska styrelseskicket.”
58

 Man kan således säga att samtalsdemokrati handlar om att 

föra en offentlig debatt. Det är denna offentliga debatt, som skänker legitimitet åt de beslut 

som fattas i en samtalsdemokrati. Det som sker i den offentliga debatten är, att politiska beslut 

utsätts för en kritisk prövning och därigenom kan man ta välgrundade beslut och därför bör 

också folket acceptera dessa beslut.
59

 

Att lyfta en debatt i offentligheten, skulle ha den effekten på de politiska aktörerna, att dessa 

skulle bortse från själviskhet och egenintresse och istället handla i ett allmänintresse.
60

 Det 

finns alltså inom samtalsdemokratin en föreställning om att ”[…] politik syftar till att lösa 

gemensamma problem i en kollektiv anda.”
61

 Gemenskap och jämlikhet blir således viktigt 

inom samtalsdemokratin. Föreställningen innebär också att det finns gemensamma intressen i 
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samhället. Dessa intressen blir då de mål som staten ska ägna sig åt att förverkliga.
62

 

Allmänintresset är alltså centralt inom samtalsdemokratin. 

Mot de olika idealtyperna har det riktats en hel del kritik. Kritiken gäller exempelvis om 

idealtypernas idéer är realistiska eller ej.
63

 Men eftersom vi inte är ute efter att kritiskt granska 

idealtyperna, anser vi att det är överflödigt att ta med denna kritik i uppsatsen. Är man ändå 

intresserad av att läsa om kritiken finns det bland annat i kapitel 1 i Gilljam och Hermansson 

tidigare nämnda antologi.
64

 

3.3 Sammanfattning 

För att sammanfatta de olika demokratimodellerna har vi sammanställt en figur av vilka 

värden och egenskaper som betonas i inom de olika modellerna. De egenskaper och värden 

som vi tar upp i figuren nedan
65

 är de som vi tolkar som mest centrala i de olika idealtyperna. 

Vi har anpassat figuren så att de ska bli enkelt att använda sig av den senare i analysen.  

Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller figuren nedan, är att de värden som står med, 

är de som är extra tydliga i just den modellen. Det betyder således inte att andra värden är 

uteslutna från modellen. Grundläggande demokratiska värden så som folksuveränitet, politisk 

jämlikhet och så vidare är fortfarande viktiga inom alla tre modellerna.
66
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Idealtyp 

Värden 

och egenskaper 

 

Valdemokrati 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

1. Möjlighet till 

påverkan 

Val Aktivt deltagande Offentligt samtal 

2. Legitimering av 

beslut (skäl för folket 

att acceptera beslut) 

Ansvarsutkrävande 

genom val 

 

 

Möjligheter att aktivt 

påverka beslut 

Kritisk granskning av 

politiska beslut 

genom offentlig 

debatt 

 

3. Synen på 

medborgarna 

Har för lite tid, vilja 

och till viss del 

kunskap för att sätta 

sig in i politiken 

tillräckligt för att de 

ska vara med att fatta 

beslut 

Förnuftiga och 

engagerade, ska 

påverka eftersom de 

kan ta förnuftiga 

beslut 

Förnuftiga och en 

vilja att nå ett beslut 

som är för allas väl 

 

4. Beslutsfattande 

Folkvalda politiker Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

Folkvalda politiker 

efter samtal med 

medborgarna 

 

 

5. Statens 

skyldigheter 

Garantera fria val och 

relevant information 

om det som 

politikerna 

åstadkommit 

Garantera att 

medborgarna har 

möjligheter att 

förverkliga sina mål. 

Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

Figur 2.
67

 En sammanställning av de olika idealtyperna efter hur vi tolkar de olika egenskaperna och värdena 

som hör till dessa. 

  

                                                 
67

 Figur 2 är gjord med inspiration från figur 1 i Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen. 2003:15 



20 

 

4. Metod 

I nedanstående avsnitt kommer tillvägagångsättet för analysen att presenteras. Inledningsvis 

kommer de valda böckerna att presenteras, vem det är som författat dem och vilket förlag de 

är trycka för. Därefter kommer först den teoretiska utgångpunkten att tas upp och 

analysmodellen, som använts för att analysera materialet som presenteras.  

 

Textanalys utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningen utgår ifrån 

studieobjektets perspektiv,
68

 i detta fall böckerna som valts för analys. Den kvalitativa 

forskning fokuserar på en empiriinsamling, som lägger fokus på mjukdata. Inom ramen för 

mjukdata har vi bland annat kvalitativa intervjuer och analysmetoder av textmaterial.
69

 Precis 

som vårt syfte antyder vill vi undersöka och ta reda på vilka demokratimodeller som 

framställs i läroböcker för samhällskunskap i avsnitten om demokrati avsedda för läsåren 7-9. 

Helt enkelt vad det är för demokratimodeller som förmedlas samt hur dessa demokrati-

modeller kommer till uttryck. Därför kommer det att tillämpas en analysmodell på den text vi 

läst. Den analysmodell som vi kommer att använda oss av har sin teoretiska utgångspunkt i 

förståelseinriktad texttolkande tradition.
70

 

4.1 Urval av litteratur 

Urvalet utgår ifrån ett icke sannoliksurval
71

 där litteraturen, empirin inte kan representera hela 

det urval som finns på marknaden. Det beror främst på utrymmesbrist men även tillgång till 

materialen. Därför blir det naturligt för oss att använda bekvämlighetsurval
72

, som är en 

underkategori på icke sannoliksurval, där litteraturen valts utifrån det som varit lättillgängligt 

för oss. Därför går inte det resultat som nedan presenteras att generalliseras. Vi gör inte heller 

anspråk på det. 

 

Den litteratur som vi slutligen valt att använda oss av är hämtad från de fyra största förlagen 

på läroböcker för grundskolans senare del. Främsta anledningen till att vi valt att använda oss 

av den empirin, beror på att böckerna med hög sannolikhet finns representerade ute på 

skolorna runt om i Sverige. Förlagen har självklart fler läroböcker med inriktning samhälls-

kunskap men efter att ha varit i kontakt med dem och informerat om vad vi skulle författa 

kring blev vi rekommenderade nedanstående böcker. Det som är centralt för alla böcker, är att 
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de behandlar demokrati samt att de ingår i varsin serie där det även finns läroböcker för 

geografi, historia och religion. Därmed har vi valt att inte lägga fokus på de böcker som inte 

behandlar demokrati i den utsträckningen vi är intresserade av och de läroböcker som inte 

ingår i en serie.  

4.1.1 Läroböcker 

Den första boken, som heter Kompakt- Samhällskunskap är författad av Erik Nilsson, Sture 

Långström och Göran Svanelid. Boken är utgiven av Gleerups utbildnings AB 2010, men 

inriktad mot den nya läroplanen (lgr 11). Inledningsvis i läroboken står det om myror och dess 

levnadssätt i en myrstack. Myrorna och myrstacken är en metafor för hur vårt samhälle är 

uppbyggt, att vi till största del arbetar och att alla är beroende av varandra.
73

 

 

Den andra boken, som heter Samhälle- Ämnesboken är författad av Ulla M Andersson, Per 

Ewert och Uriel Hedengren. Boken är utgiven av Liber bokförlag 2012. Inledningsvis skriver 

författarna hur det såg ut i Sverige för 150 år sedan. Bland annat att landet var fattigt och att 

befolkningen bestod av många unga människor. Därefter beskrivs hur landet ser ut i dag, 

bland annat att många människor flyttat in till städerna samt att många människor från andra 

länder har sökt sig hit. Avslutningsvis skriver författarna om vårt demokratiska samhälle och 

att detta samhälle strävar efter jämlikhet och jämställdhet.
74

  

 

Den tredje boken, som heter PRIO Samhälle 8, är författad av Lars-Erik Bjessmo, David 

Isaksson och Lars Nohagen
75

. Boken är utgiven av Sanoma Utbildning AB 2012. På Sanoma 

utbildnings hemsida står det att fokus i boken ligger på det svenska samhället, vilket visar sig 

i framställningen av de sociala förhållandena, politiken, ekonomin och medierna. Boken är 

utarbetad i enlighet med lgr 11 och ska förmedla både djup och översikt.
76

 

 

Den fjärde boken, som heter Impuls Samhälle 2, är författad av Lars Lagheim, Anna Fridén 

och Göran Körner.
77

 Boken är utgiven av Natur & Kultur 2009 men ska ändå vara anpassad 

till lgr 11. I början av boken har författarna skrivit en kort text där det framgår att det är 

viktigt att alla i ett demokratiskt samhälle ska respekteras och om man vill göra sin röst hörd 
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ska man följa med i det som händer i samhället. Författarna skriver även att kunskapen om 

”[…] hur en demokrati ska fungera […]”
78

 finns genomgående i boken. 

4.2 Analysverktyg  

Vår teoretiska utgångspunkt är inspirerad från förståelseinriktad texttolkande tradition. Där 

vår förförståelse blir den kännedom och kunskap, som vi fått då vi läst samt författat om de 

tre olika demokratimodellerna. Dock kommer vi inte att använda oss av den 

förståelseinriktade texttolkande traditionen mer än så eftersom den blir svår att tillämpa i vårt 

arbete.  

 

Läroböckerna kommer att analyseras var för sig. Vi startar med att läsa igenom de delar i 

böckerna som berör begreppet demokrati. De kapitel som kommer att behandlas och som 

finns representerade i varje lärobok är de som skriver om demokrati och om hur Sverige styrs. 

Anledningen till de valda kapitlen beror på att de båda behandlar demokrati.  Analyskapitelet 

kommer att delas upp efter varje lärobok så läsaren vet vilken bok det är som analyseras. 

Kapitlet kommer även innehålla två underrubriker där vi presentarer vad det står i de olika 

lärobokskapitlen. De delar som tydligast visar på ett svar, kommer vi att citera, för att det ska 

bli tydligare och begripligare för läsaren att förstå varifrån svaret härsammar. Vi kommer 

även skriva var vi ser de olika demokratimodellerna, varför det just är den eller dessa 

demokratimodeller, som vi anser vara den korrekta. Vi kommer inte kunna redogöra för hela 

textavsnitt på grund av platsbrist. Vill man läsa mer kring det vi citerat, hänvisar vi till 

läroböckerna. Avslutningsvis kommer vi efter varje lärobok att summera det vi skrivit i en 

figur som finns under namnet figur 3. I tabellen kommer det kortfattat stå vilka värden och 

egenskaper
79

 som finns representerade i de olika läroböckerna. Vi kommer att skriva i 

värdena och egenskaperna i de tomma rutorna. Det för att ge läsaren en tydligare och mer 

strukturerad bild av vad böckerna väljer att lägga fokus på. 
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              Demokrati 

                    modell 

Läroboks 

kapitel 

 

Valdemokrati 

 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

 

Kapitel 1  

 

Kapitel 2  

   

Figur 3. Sammanfattande modell efter varje analyserad lärobok. 

 

Avslutningsvis tänker vi sammanfatta de kapitel vi läst i läroböckerna. Vi börja med att 

sammanfatta ett kapitel i taget, där vi även diskuterar det resultat vi kommit fram till. 

Diskussionen kommer grunda sig i den empirin vi lyfter upp, där vi även kommer att 

problematisera det vi kommit fram till. 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer de ovanstående läroböckerna
80

 att analyseras utifrån den analysmodell 

som presenterats i föregående kapitel.
81

 

5.1 Kompakt samhällskunskap 

I den första boken, Kompakt samhällskunskap,
82

 har vi analyserat kapitlen ”Hur Sverige 

styrs” och ”Demokrati och diktatur” 

5.1.1 Hur Sverige styrs 

Idag är det den viktigaste dagen på året, ja på fyra hela år. Det är den tredje söndagen i september och 

val till Sveriges Riksdag. Nu avgörs det vilka som ska styra Sverige de närmaste fyra åren. Och det är 

vi, väljarna, som har avgörandet i vår hand.
83

 

I citatet är det valdemokrati som tydligast framkommer. Möjligheten till påverkan är genom 

val. I texten lyfts det fram att man enbart kan gå och rösta/påverka vart fjärde år. Det 

framkommer också att de som väljs är de som ska styra landet, inte folket. Ytterligare en sak 

som blir tydlig är ansvarsutkrävande. Detta eftersom folket på valdagen har chansen att byta 

ut de som inte levt upp till förväntningarna föregående mandatperiod.
 84

 

Författarna visar även på hur man kan påverka utgången av valet genom att personrösta. 

Personerna på valsedeln blir invalda i den ordning de står. Vill du ändra på den rangordningen kan du 

kryssa för ett namn. Men minst åtta procent av väljarna i valkretsen måste kryssa för ett namn för att 

ändra rangordningen.
85

 

Här tolkar vi det som att väljarna har möjlighet till ansvarsutkrävande från de enskilda 

politikerna.
86

. Genom personval kan folket antingen avsätta politiker som de inte är nöjda med 

alternativt välja in politiker som de tror kan åstadkomma något önskvärt. Det blir alltså ett 

anvarsutkrävande på både för- och efterhand. 
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Det är dessutom de aktiva partimedlemmarna som bestämmer vilka namn som ska stå på partiets 

valsedlar till kommun fullmäktige, landsting och riksdag och i vilken ordning de ska stå på valsedeln. 

Det betyder att medlemmarna i partierna är en viktig maktfaktor i politiken. De flesta partierna har 

särskilda ungdoms- och kvinnoförbund.
87

 

Vi tolkar citatet som ett mellanting av valdemokrati och deltagardemokrati. Eftersom 

valsedlarna tas fram i syfte att användas i val men namnen som står på valsedlarna bygger på 

ett aktivt deltagande från partimedlemmarna.
88

 Därav tolkar vi det som ett gränsfall. 

Vårt demokratiska system förutsätter en fri och öppen samhällsdebatt. Därför är också tryck- och 

yttrandefriheten garanterad i två särskilda grundlagar, tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen.
89

 

Vi anser att citatet faller under deltagardemokrati där staten ska garantera att medborgarna har 

möjlighet att förverkliga sina mål.
90

 Medborgarna får möjlighet till detta genom de två 

grundlagarna. Det ligger också nära samtalsdemokrati, eftersom det kan leda till möjligheter 

till offentliga samtal.
91

 

Dessutom kan riksdagen besluta att fråga medborgarna direkt i en folkomröstning. Men riksdagen 

behöver inte följa resultatet av en folkomröstning, eftersom denna bara är rådgivande.
92

 

Citatet lyfter fram en del av det som kallas direktdemokrati, vilket också är en del av 

deltagardemokrati. Även om folkomröstningar bara är rådgivande har folket ändå en chans att 

påverka utgången av ett beslut. Därmed tolkar vi det som att ovanstående citat faller under 

deltagardemokrati. Folkomröstningen ger folket möjlighet att aktivt delta. Möjligheter att 

aktivt påverka och beslutsfattandet av de folkvalda politikerna, sker efter påverkan av folket. 

Att utlysa folkomrösning visar också på att politikerna ser folket som förnuftiga och 

engagerade.
93
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Ett annat är att skriva insändare i tidningar och att dessutom försöka intressera andra massmedier för 

sin sak. En tredje är att gå ut och demonstrera offentligt. 

För många som är politiskt intresserade faller det sig naturligt att engagera sig i ett politiskt parti. Då 

kan de delta i utformningen av partiets politik.
94

 

Första meningen i första stycket tyder på samtalsdemokrati. Det på grund av medborgarna kan 

påverka politiken genom massmedia. Det skapas ett offentligt samtal genom exempelvis 

insändare.
95

 Det andra stycket visar på deltagardemokrati, aktivt deltagande eftersom det visar 

hur en organisation kan påverka politiker. 
96

 

 Nästan alla svenskar är medlemmar i en eller flera organisationer. 

Organisationerna har makt och försöker påverka politiken på olika sätt. Det kan ske genom att 

representanter för organisationen kontaktar riksdagsmän eller regeringsmedlemmar.
97

 

I citatet ovan finner vi deltagardemokrati. Deltagande i organisationer är aktivt deltagande, 

vilket ger möjlighet att aktivt påverka beslut. Besluten sker sedan efter påverkan av 

medborgarna.
98

  

 Tidningen kan även driva frågor på egen hand, framför allt på ledarsidorna. […] 

[…] Men internet har skapat nya möjligheter att skapa opinion och påverka frågor utanför de vanliga 

medierna.
99

 

Ovanstående visar tydligt på samtalsdemokrati. Det eftersom tidningar och internet skapar 

forum för offentligt samtal mellan politiker och folket möjliggörs också en kritisk granskning 

av deras beslut.
100
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5.1.2 Demokrati och diktatur 

I en direkt demokrati samlas de röstberättigade och fattar beslut i olika frågor. I de självstyrande 

städerna i antikens Grekland kunde man göra det. De röstberättigade, de fria männen, var kanske bara 

några hundra eller något tusental personer. Att genomföra en folkomröstning i ett land idag är en 

mera komplicerad procedur. Trots det förekommer det ibland i vissa viktiga frågor.
101

  

När det kommer till direktdemokrati så som det framställs ovan med folkomrösning, blir det 

tydligt att det faller under deltagardemokratin. Folkomrösningen ger möjlighet till aktivt 

deltagande, möjlighet att påverka både beslut samt politiker.
102

 Även synen på medborgarna 

kommer fram eftersom de blir tillfrågade i en folkomröstning, vilket tyder på att folket ses 

som förnuftiga och engagerade.
103

 

I den indirekta eller, som den också kallas, representativa demokratin utser folket ombud eller 

representanter som får förtroendet att besluta.
104

 

Här framställs den indirekta eller representativa demokratin. Detta är ett tydligt exempel på 

valdemokrati där folket väljer de styrande och kräver ansvar från dessa genom valen.
105

 

Den demokratiska processen är inte avslutad i och med valet. Medborgarna ska ha möjlighet att 

kontrollera sina representanter. Här kommer massmedierna in med sin viktiga uppgift att granska de 

styrande. 
106

 

I citatet är samtalsdemokrati det som framkommer. Eftersom det lyfts fram, att val inte är det 

enda sättet att påverka både beslut och de styrande och dessutom att massmedia spelar en 

viktig roll, visar det på att offentligt samtal och kritisk granskning genom det offentliga 

samtalet är viktigt i en demokrati.
107
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Medborgarna måste fritt kunna föra fram sina åsikter och sprida dem till andra. Därför måste det 

finnas yttrandefrihet. Lika viktigt är tryckfrihet.[…] 

[…] Det förutsätter i sin tur att det finns församlingsfrihet. Det innebär rätt för människor att sluta sig 

samman i föreningar och organisationer. Dessa föreningar ska sedan fritt kunna verka för att sprida 

sina idéer till andra människor, exempelvis genom att demonstrera på gator och torg. 

Massmediernas roll i en demokrati är mycket viktiga. Här förs nyheter, fakta, forskningsresultat och 

olika åsikter fram. De styrande och myndigheter av olika slag kan kritiseras och ifrågasättas. I en 

demokrati är fria och obundna massmedier en självklarhet.
108

 

Ovan finns exempel på både samtalsdemokrati och deltagardemokrati. Första stycket är 

samtalsdemokrati eftersom staten ska garantera möjligheter till offentligt samtal.
109

 Andra 

stycket visar på deltagardemokrati eftersom det visar att man har möjlighet att påverka genom 

att gå med i organisationer och föreningar. Detta uppmuntrar ett aktivt deltagande och 

möjligheter att aktivt påverka beslut.
110

 Det sista stycket speglar samtalsdemokrati.
111

 Detta 

eftersom man genom medierna kan skapa offentliga samtal och granska politiska beslut men 

även att staten garanterar möjlighet för offentliga samtal.  

5.1.3 Sammanfattning 

I det första kapitlet i läroboken, ”Hur Sverige styrs” är det främst deltagardemokratin som 

framställs som den mest centrala demokratimodellen. Det eftersom kapitlet tidigt lägger fokus 

på aktivt deltagande så som i de olika partierna. Därefter fortsätter kapitlet med diverse 

underkapitel, som dels diskuterar hur medborgarna, som lever i en demokrati, har möjlighet 

att påverka men även vilka det är, som har makten. I dessa underkapitel diskuteras flitigt kring 

deltagardemokrati 

Som vi ser ovan
112

 är det till största delen värden/egenskaper från deltagardemokratin som 

finns representerade i läroboken. Emellertid finns det ett fåtal värden både från val- och 

samtalsdemokrati representerade. Redan i kapitels inledning skrivs det om valdemokrati. 

Medborgarna kan genom val påverka vilket parti som ska väljas in. Det beskrivs också hur 

man genom val kan bestämma vilka politiker, som får vara kvar och vilka som får gå.
113

 

Därför blir valdemokratin det som läsaren först möts av, då man väljer att läsa kapitlet ”Hur 

Sverige styrs”. Men detta kommer under kapitlets gång att förändras till en mer 
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deltagardemokratisk inriktning. Samtalsdemokratin blir främst tydlig, då det skrivs kring det 

demokartiska statsskicket och att detta förutsätter en fri och öppen samhällsdebatt. Författarna 

presenterar här tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det är främst här som 

läsaren får en inblick i samtalsdemokrati, där staten ska garantera att medborgarna har 

möjlighet att förverkliga sina mål samt tillgång till offentliga samtal.  

 

I det andra kapitlet ”Demokrati och diktatur” är det även deltagardemokratin som tydligast 

kommer till uttryck. Det illusteras redan i inledningen av kapitlet då, författarna skriver om 

direktdemokrati, som faller under deltagardemokratin. Längre in i kapitlet följer ytterligare 

deltagardemokrati då det skrivs om församlingsfrihet och olika föreningar samt hur de kan 

påverka.
114

  

 

Självklart består kapitlet inte enbart av deltagardemokrati utan även av val- och 

samtalsdemokrati. Valdemokratin kommer till uttryck genom att man förklarar vad indirekt 

eller representativ demokrati innebär. Samtalsdemokratin visas genom att författarna 

behandlar massmedia som en viktig påverkan men att de även i detta kapitlet lyfter upp 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.  

 

Det som är intressant att nämna är att de två kapitlen som finns i läroboken uppmärksammar i 

stort sett samma värden och egenskaper under alla demokratimodellerna
115

 samt att det är 

deltagardemokratin de lägger mest fokus på. Det som skiljer dem åt är, att det under kapitlet 

”Hur Sverige styrs” finns med ett värde, som inte är med under kapitlet ”Demokrati och 

diktatur”. Det är värdet ”garantera att medborgarna har möjlighet att förverkliga sina mål”.
116

 

Främsta anledningen till detta kan bero på att man i kapitlet till största delen lägger fokus på 

medborgarna och att man utifrån dem diskuterar hur de kan påverka sina liv i en demokrati. 
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              Demokrati 

                   Modell 

Läroboks 

kapitel 

 

Valdemokrati 

 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

 

Hur Sverige styrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrati och  

diktatur 

-Val 

-Ansvarsutkrävande 

genom val 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Val 

-Ansvarsutkrävande 

genom val 

 

-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

-Förnuftiga och 

engagerade, ska  

påverka eftersom 

de kan ta förnuftiga 

beslut  

-Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

- Garantera att 

medborgarna har 

möjligheter att  

förverkliga sina mål 

 

 

-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

-Förnuftiga och 

engagerade, ska  

påverka eftersom 

de kan ta förnuftiga 

beslut  

-Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

-Offentligt samtal 

-Kritisk granskning av 

politiska beslut 

genom offentlig 

debatt 

-Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Offentligt samtal 

-Kritisk granskning av 

politiska beslut 

genom offentlig 

debatt 

-Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

 

Figur 4. Sammanfattande modell av Kompakt samhällskunskap.  
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5.2 Samhälle – Ämnesboken 

I den andra boken, Samhälle – Ämnesboken,
117

 har vi analyserat kapitlen ”Så styrs Sverige” 

och ”Demokrati och diktatur”. 

5.2.1 Så styrs Sverige 

Eftersom det inte är möjligt för alla som bor i kommunen att vara med och fatta beslut i varenda fråga 

väljer invånarna ut några representanter – kommunpolitiker – som får i uppdrag att fatta besluten. […] 

[…] De politiker som sitter i landstinget väljs samtidigt som det är val till kommuner och riksdagen. 

[…] 

[…] Valet till riksdagen sker vart fjärde år samtidigt som det är val till kommuner och landsting.
118

 

Det som lyfts fram ovan, är att invånarna i en kommun väljer representanter, som ska fatta 

besluten. Detta gör att möjligheten för att påverka, är genom val där representanterna väljs för 

att fatta besluten. Då passar detta in under valdemokrati.
119

 

Är vi inte nöjda med riksdagens insattser kan vi välja nya ledamöter nästa gång det är val. Det är alltså 

folkets vilja som kommer till uttryck i riksdagens beslut, vilket är poängen med den representativa 

demokratin.
120

 

Ovan visas ett tydligt exempel på valdemokrati, ansvarsutkrävande genom val.
121

 Detta 

eftersom folket genom val kräver ansvar och kan byta ut politikerna. 

[…] Det betyder vem som helst kan komma till riksdagshuset och lyssna. Debatterna kommenteras 

även i massmedier. På så sätt får ledamöterna en chans att visa sina väljare vad de uträttar.
122

 

Citatet visar på statens skyldigheter under valdemokrati
123

 där den är att relevant information 

kommer fram till väljarna. 
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I vissa speciellt besvärliga frågor kan politikerna välja att låta hela folket vara med och besluta. Det 

kallas för folkomrösning och är ett exempel på direkt demokrati. De sex folkomröstningar vi hittills 

haft i Sverige har samtliga varit rådgivande. Det betyder att riksdagen inte måste följa beslutet.
124

 

Citatet är ett exempel på deltagardemokrati. Genom en folkomröstning får folket möjlighet att 

aktivt delta och aktivt påverka politikerna. Dessutom blir synen på folket, att de är förnuftiga 

och engagerade eftersom folket tillfrågas i en folkomröstning.
125

 

5.2.2 Demokrati och diktatur 

Med demokrati menas att folket ska ha chansen att vara med och bestämma om sådant som på något 

sätt påverkar deras liv. 

Det som bara har med oss själva att göra – vad vi köper, var vi bor och vem vi lever ihop med – 

bestämmer vi förstås på egen hand. Andra frågor kanske gäller ett visst bostadsområde, eller 

medlemmarna i en båtklubb. Då diskuterar alla inblandade olika allternativ och fattar därefter beslut 

tillsammans. Det är ett exempel på direkt demokrati.
126

 

Ovanstående visar på deltagardemokrati. Detta eftersom citatet visar på att folkets aktiva 

deltagande kan påverka beslut samt att de har möjlighet att aktivt påverka beslut.
127

 

[…] Eftersom det inte är praktiskt möjligt att alla är med och fattar beslut i alla frågor väljer vi ut 

några representanter som får i uppdrag att bestämma åt oss andra. Det sker vart fjärde år när det är val 

till kommun, landsting och riksdag. Ett sådant system kallas för representativ demokrati.
128

 

Citatet visar tydligt på valdemokrati. Där folkets möjlighet att påverka är genom val och de 

som är beslutsfattare är de folkvalda politikerna.
129

 

[…] En fördel är att vi kan rösta på personer som vi har förtroende för och som har tid att sätta sig in i 

olika samhällsfrågor. På så sätt slipper vi hålla reda på all fakta som hade krävts om vi själva skulle 

fatta genomtänkta beslut; det hade vi helt enkelt inte haft tid med.
130

 

Här framställs synen på medborgarna. Vi skulle vilja säga att citatet ligger mellan 

valdemokrati och deltagardemokrati. Medborgaren framställs på ett indirekt sätt oförmögna, 

vad gäller tid och kunskap, för att sätta sig in i politiken samtidigt som de inte gör det. Genom 

                                                 
124

 Andersson, Ulla, Ewert, Per & Hedengren, Uriel. 2012:173 
125

 Se figur 2 punkt 1,2,3 och 4 under deltagardemokrati.  
126

 Andersson, Ulla, Ewert, Per & Hedengren, Uriel. 2012:112 
127

 Se figur 2 punkt 1 och 2 under deltagardemokrati.  
128

 Andersson, Ulla, Ewert, Per & Hedengren, Uriel. 2012:112 
129

 Se figur 2 punkt 1 och 4 under valdemokrati.  
130

 Andersson, Ulla, Ewert, Per & Hedengren, Uriel. 2012:113 



33 

 

att rösta på politiker, som man har ett förtroende för, visar det på att medborgarna är 

förnuftiga och engagerade.
131

  

[…] Vi får inte själva direkt säga ja eller nej i frågor som vi tycker är viktiga för hur samhället ska 

utvecklas; det är de valda politikernas uppgift.
132

 

Det som författarna visar på i ovanstående citat, gör gällande att folket mellan två val inte har 

något att säga till om i politiken. Därför passar citatet in under valdemokrati. Detta eftersom 

politiker framställs som de enda i samhället som har rätt att besluta i olika frågor.
133

  

Människor har rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Denna rättighet gäller inte bara att kunna uttrycka sina 

åsikter bland sina vänner, utan man ska fritt kunna uttrycka sina åsikter ute i samhället, till exempel i 

medier av olika slag.
134

 

Här framkommer de skyldigheter, som staten har mot medborgarna för att medborgarna ska 

kunna garanteras möjligheten till offentliga samtal.
135

 

Ett val måste utlysas i god tid så att alla kan förbereda sig och skaffa information om vad de olika 

partierna och politikerna tycker och vill göra.
136

 

Ovan framkommer statens skyldigheter innan ett val ska hållas. Det görs genom att staten ska 

utlysa val i god tid så att medborgarna ska kunna förbereda sig samt skaffa information om de 

olika partierna. 
137

 

En demokrati bygger istället på att vi tänker, diskuterar och engagerar oss för att påverka samhället att 

utvecklas så bra som möjligt. Är du missnöjd med något är det fritt fram att säga vad du tycker. Man 

kan faktiskt påstå att det är vår skyldighet att försöka gripa in när vi anser att det inte står rätt till, eller 

när människor behandlas fel eller orättvist.
138

 

Citatet visar både på deltagar- och samtalsdemokrati eftersom aktivt deltagande framkommer 

tydligt. Samtalsdemokrati blir det eftersom man försöker skapa ett offentligt samtal. Synen på 

medborgaren som framkommer, stämmer väl överens med både deltagar- och samtals-
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demokrati. Där är medborgarna förnuftiga och engagerade
 
och de ska påverka eftersom de kan 

ta förnuftiga beslut
 
 samt att de har en vilja att nå ett beslut som är för allas väl.

 139
 

 

[…] Förutom rösträtt har vi många andra möjligheter att tycka till och påverka i frågor som vi anser är 

viktiga. […] 

 […] Här är några olika metoder som ni skulle kunna använda för att påverka politikerna […] 

 Samla ihop många människor och ordna en demonstration, till exempel på torget. 

Starta en förening där ni som vill ha kvar skogsdungen kan träffas och diskutera hur ni kan göra för att 

påverka politikerna. 

Samla ihop namnunderskrifter från andra som tycker som ni och lämna över namnlistan till politikerna 

för att de ska förstå att det är många som vill ha kvar dungen. 

 Skicka e-post, skriv brev eller ring politikerna och förklarar varför ni tycker att de bör ändra sig. 

 Kontakta tidningar, radio eller tv. Om medierna tar upp en fråga brukar politikerna lyssna.
140

 

Ovan framkommer både deltagar- och samtalsdemokrati. Eftersom författarna lyfter fram att 

det finns fler sätt att påverka beslut än genom att rösta, tolkar vi det som att det är 

deltagardemokrati, eftersom man aktivt måste delta för att påverka.
141

 Den sista meningen i 

citatet tyder på samtalsdemokrati eftersom man kan lyfta politikska beslut genom offentlig 

debatt.
142

 

[…] Dessutom hade de flesta ingen möjlighet att påverka hur landet styrdes, eftersom det inte fanns 

någon allmän rösträtt. Det svenska samhället på 1800-talet var varken jämlikt eller demokratiskt. 

Orättvisorna gjorde att allt fler människor gick samman i grupper för att lättare kunna påverka sin 

svåra situation. […] 

[…] Numera brukar man inte så ofta prata om folkrörelser utan istället om intressegrupper eller 

intresseorganisationer.
143

 

Citaten ovan tar författarna upp i samband med att de visar på hur man kan påverka förutom 

att rösta. Ovanstående faller då in deltagardemokrati.
144

 Det visar på att ett aktivt deltagande i 

organisationer, kan bidra till att påverka politiska beslut. 
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5.2.3 Sammanfattning  

I lärobokens kapitel ”Hur styrs Sverige” är det främst valdemokratin som ligger i lärobokens 

fokus. Det märker man redan i början av kapitlet, då författarna valt att skriva om hur 

kommuner, landsting och riksdagen är uppdelad beskriver vad de gör och hur man väljer in 

representanter. Vidare skriver även författarna vad man kan göra vid valen. Det är då 

medborgrana har chansen att återvälja de politikerna de anser gjort en bra mandatperiod eller 

helt enkelt låta bli. Här blir det val och ansvarsutkrävande genom val som blir mest centralt. 

Författarna skriver även vad statens skyldigheter är, där ledamöterna bland annat får chansen 

att visa medborgarna vad de uträttar. Den demokratimodell som följer efter valdemokratin, är 

deltagardemokratin. I kapitlet skriver författarna om olika folkomröstningar, som ägt rum. 

Här visar de på en tydlig deltagardemokrati för läsaren men det är även det enda i hela 

kapitlet.
145

 Samtalsdemokratin finns inte representerad i kapitlet.  

I det andra kapitlet ”Demokrati och diktatur” är det både val- och deltagardemokratin som 

uppmärksammans inom valdemokratin är det val, garantera fria val och relevant information 

om det som politikerna åstadkommit som syns tydligast i läroboken. Kapitlet tar upp att det är 

genom val som medborgarna har mest att säga till om och att det är de folkvalda politikerna, 

som har den främsta makten, medborgaren slipper sätta sig in i politiken eftersom han eller 

hon inte har tid med det.
146

 Inom deltagardemokratin är det aktivt deltagande och möjlighet att 

aktivt påverka beslut, som är mest framträdande. Redan i bokens inledning står det att folket 

ska vara med och bestämma och därefter kommer ett exempel på hur man kan göra det. 

Exemplet tar även upp direkt demokrati och det faller naturligt under deltagardemokrati.  

Samtalsdemokration finns också representerad men är inte lika framträdande som val- och 

deltagardemokrati. Här är det mest offentligt samtal, som författarna lägger fokus på. De 

skriver om bland annat massmediernas roll och att medborgarna fritt har rätt att uttrycka sina 

åsikter.  

Sammanfattningsvis kan vi se att de båda kapitlena främst lägger fokus på valdemokratin. 

Därefter följer deltagardemokratin. Det som dock är intressant är att det första kapitlet inte 

alls behandlar samtalsdemokrati. Det gör däremot det andra, där man väljer att lyfta upp en 

stor del av samtalsdemokratin.  
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              Demokrati 

                    modell 

Läroboks 

kapitel 

 

Valdemokrati 

 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

 

Hur styrs Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrati och  

diktatur 

 

-Val 

-Ansvarsutkrävande 

genom val 

-Garantera fria val 

och relevant 

information om det 

som politikerna 

åstadkommit 

 

 

 

 

 

-Val 

-Folkvalda politiker 

-Oförmögna att sätta 

sig in i politiken 

tillräckligt för att de 

ska vara med att 

fatta beslut 

-Garantera fria val 

och relevant 

information om det 

som politikerna 

åstadkommit 

-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

-Förnuftiga och 

engagerade, ska 

påverka eftersom de 

kan ta förnuftiga 

beslut 

-Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

 

 

-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

-Förnuftiga och 

engagerade, ska 

påverka eftersom de 

kan ta förnuftiga 

beslut 

-Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-Offentligt samtal 

-Kritisk granskning av 

politiska beslut 

genom offentlig 

debatt 

-Förnuftiga och en 

vilja att nå ett beslut 

som är för allas väl 

-Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

Figur 5. Sammanfattande modell av Samhälle - Ämnesboken.  
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5.3 PRIO Samhälle 8 

I den tredje boken, PRIO Samhälle 8,
147

 har vi analyserat kapitlen ”Så styrs Sverige” och 

”Vad är politik?”. 

5.3.1 Så styrs Sverige 

I två särskilda grundlagar – tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – står det om vår 

åsikts- och informationsfrihet. Alla har rätt att föra fram sia åsikter och att sprida dem utan 

förhandscensur.
148

 

Citatet visar på statens skyldigheter mot medborgarna under samtalsdemokrati, att garantera 

möjlighet för offentligt samtal.
149

 Det kan medborgarna göra genom olika medier. 

I praktiken går det till så att medborgarna väljer de personer som ska representera dem. Dessa valda 

politiker får sedan fatta beslut under en begränsad tid innan det är dags för val igen. Då kan folket 

välja nya representanter om de så önskar. Kanske har man själv ändrat åsikt, eller kanske tycker man 

att de som har styrt inte gjort det på ett bra sätt.
150

 

Ovanstående ger uttryck för delar inom valdemokratin, eftersom medborgaren enbart kan 

påverka när det är val. Det kan man göra genom att välja samma parti och politiker igen eller 

så väljer man annorlunda. Detta är alltså ett exempel på ansvarsutkrävande av folket mot 

politikerna i en valdemokrati.
151

 

Men det är också möjligt att rösta på personer. Detta kallas för personval. Väljaren kan då ”kryssa 

för” en kandidat på valsedeln. […]
152

 

Citatet visar på hur man väljer de olika beslutsfattarna i en valdemokrati. Det visar alltså på 

att det är de folkvalda, som är de som fattar besluten efter att de blivit valda av folket.
153

 

I en demokrati är det viktigt att folket har makten över lagstiftningen. Därför är det riksdagen som 

bestämmer alla lagar i Sverige.
154

 

Ovanstående citat visar på valdemokrati, där de folkvalda politikerna får fatta besluten som 

representanter för folket. Av praktiska skäl är representativ demokrati att föredra när många 

människor berörs även inom exempelvis deltagardemokratin. Vår tolkning av citatet ska här 

inte ses som uteslutning av de andra idealtyperna men i fallet ovan hamnar vi närmare 
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valdemokrati än de andra idealtyperna. Här framkommer dels synen på medborgarna och 

vilka som fattar beslut i en valdemokrati. Synen på medborgarna i en valdemokrati är att de 

inte har tiden eller viljan att sätta sig in i politiken. Därför sköts besluten av de valda 

politikerna.
155

 

Om du själv har en idé om någon lag eller en lagändring får du försöka påverka något parti eller 

enskillda riksdagsledamöter att väcka frågan. Det kan du göra genom att till exempel ringa eller skicka 

e-post till politiker, skriva insändare, göra namnlistor eller delta i demonstrationer. En annan väg är att 

gå med i ett parti eller i en förening för att driva en viss fråga.
156

 

Ovan visas en del av det som är deltagardemokrati. Medborgarna ska själva aktivt engagera 

sig för att påverka, inte bara genom val utan även mellan valen. Medborgarna påverkar beslut 

genom aktivt deltagande.
157

 

[…] Kommunfullmäktige väljs av kommunens invånare var fjärde år. De flesta kommunpolitiker är 

”fritidspolitiker” och har ett arbete vid sidan om politiken. […] 

[...] Till skillnad från ett län som styrs av staten, styrs landstinget av folkvalda politiker. Val till 

landstinget sker vart fjärde år – samtidigt som det är val till riksdag och kommunfullmäktige. […]
158

 

Även detta citat visar på hur det fungerar i en valdemokrati. Medborgarna har möjlighet att 

påverka genom val.
159

 

5.3.2 Vad är politik? 

De personer som har fått i uppdrag att fatta de gemensamma besluten kallas för politiker. I en 

demokrati väljs de av folket och deras uppgift är att lyssna på de åsikter som finns och sedan försöka 

hitta en lösning som är bra för så många som möjligt. […]
160

 

I citatet framkommer både valdemokrati och samtalsdemokrati. Citatet lyfter upp att politiker 

fått ett uppdrag genom att folket har valt dem. Folket påverkar genom att välja politiker. Här 

handlar det således om valdemokrati.
161

 Citatet lyfter även fram att folket kan påverka 

beslutsfattarna genom att samtala med politikerna eftersom det framkommer att det är 

politikers uppgift att lyssna på folkets åsikter. Här handlar det då om samtalsdemokrati.
162
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Man kan säga att ideologierna är en slags bas för de åsikter partiet har i en särskild fråga. Men inget 

parti följer slaviskt någon ideologi, utan alla partier måste hela tiden anpassa sig efter vad som händer 

just nu, och vilka frågor som är viktigast för väljarna.
163

 

Ovan visar författarna på hur partier får anpassa sig efter väljarna. Det visar på att det måste 

finnas en lyhördhet hos partierna eftersom de till viss del vill anpassa sig till väljarnas åsikter. 

Det som tydligast framkommer är synen på medborgarna i en samtalsdemokrati. Under 

samtalsdemokrati är synen att medborgarna är förnuftiga och att de har en vilja att nå beslut 

som är för allas väl. Även möjligheten att påverka i en samtalsdemokrati kommer fram. Under 

samtalsdemokratin är det genom offentligt samtal, genom vilket politikerna kan bilda sig en 

uppfattning om vad medborgarna tycker.
164

 Även möjligheten att påverka i en 

deltagardemokrati framkommer i citatet. Detta eftersom ett aktivt deltagande från folket, till 

exempel genom demonstrationer, namninsamlingar och liknande, skulle kunna göra partier 

uppmärksamma på vad folket tycker.
165

 

Men politik bedrivs inte bara inom de politiska partierna. Även utanför finns det många viktiga 

makthavare. De är oftast organiserade i grupper och föreningar som på olika sätt försöker påverka 

allmänhet, massmedia och politiker så att vi ska tycka att just deras förslag är de rätta. Om man är en 

liten organisation med små resurser, gäller det att vara påhittig och göra saker som syns och märks.
166

 

I citatet ovan finns exempel på hur man kan påverka beslut utan att vara politiker. Man kan gå 

med i de organisationer, som arbetar med frågor som man är intresserad av. Detta är således 

ett tydligt exempel på deltagardemokrati och då främst möjligheten att påverka och 

legitimeringen av beslut. Om man engagerar sig i en organisation, är det ett aktivt deltagande. 

Detta är både en möjlighet till påverkan och kan ge legitimitet åt de beslut som fattas eftersom 

det funnits en möjlighet till aktiv påverkan av besluten.
167

 

Politikerna har fått väljarnas förtroende fram till nästa val. Politikerna ska representera folkets åsikter i 

politiken. Därför är det viktigt att alla politiker lyssnar noga på sina väljare, annars försämras 

demokratin. Samtidigt är det viktigt att vi själva är aktiva och talar om vad vi vill. Annars vet inte 

politikerna vilka beslut de ska fatta.
168

 

Ovan framkommer både deltagardemokrati och samtalsdemokrati. För att demokratin ska vara 

stark menar författarna att det är viktigt att politikerna dels lyssnar på folket, dels att folket är 
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aktiva. Ett aktivt deltagande och ett offentligt samtal är alltså viktigt för att demokratin ska 

vara stark. Synen på medborgarna är således att de är förnuftiga och att de därför ska påverka 

eftersom de kan ta förnuftiga beslut.
169

 

För att kunna ändra på saker och ting måste man själv veta hur man gör för att påverka samhället. 

Förutom att rösta när du blir myndig kan du redan nu kontakta en politiker i en viktig fråga genom att 

ringa, skicka e-post eller göra ett personligt besök.
170

 

Citatet återfinns under rubriken ”Vad kan du göra själv?”. Stycket handlar om hur man som 

medborgare kan göra sin röst hörd. Citatet ovan är bara ett exempel men det liknar många 

andra exempel i boken om hur man kan påverka. Det gemensamma är, att medborgaren ska 

vara aktiv för att göra sin röst hörd. Det handlar alltså om möjligheten till påverkan inom 

deltagardemokratin, som ligger i att medborgarna själva är aktiva.
171

 

År 1900 hade nästan inga kvinnor rösträtt i Sverige. De stod utanför samhället och bland männen fick 

bara var femte rösta. Ju mer pengar man tjänade desto fler röster fick man lägga i valet. […] 

Så kom genombrottet för demokratin. År 1909 fick alla män rösträtt och år 1917 blev kungen och 

regeringen underställda riksdagen (folkförsamlingen). Då fick de valda politikerna den högsta 

politiska makten i samhället. 

Men fortfarande hade de flesta kvinnor ingen rösträtt. De fick vänta ända till riksdagsvalet 1921. Först 

då kan man säga att alla vuxna svenskar kunde ha inflytande över samhället. Äldre än så är faktiskt 

inte den svenska demokratin.
172

 

I citatet visar författarna från vilket år Sverige kan kalla sig för en demokrati. Författarna visar 

på är att demokrati räknas från det år då alla vuxna fick rösträtt. Således är det valdemokrati 

som framkommer i citatet. När alla fick rösträtt, fick alla också inflytande enligt citatet. 

Möjligheten till påverkan sker alltså genom val. De som beslutar i frågorna är sedan de 

folkvalda, som har den högsta politiska makten i samhället.
173
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Dagens folkomröstningar är exempel på direkt demokrati. Då får hela befolkningen vara med och 

rösta i viktiga frågor. Tänk om vi skulle koppla upp våra datorer mot riksdagen för att vara med och 

rösta om olika saker. Skulle detta vara den perfekta demokratin? 

De flesta inser nog att det inte skulle fungera i praktiken. Vi har varken tid eller lust att sätta oss in i 

alla frågor. Då är det bättre att välja ut ett antal representanter för folket som får bestämma åt oss. 

Denna typ av demokrati kallas för indirekt eller representativ demokrati och är vanligast idag.
174

 

Citatet visar på att folket i vissa frågor får vara med och bestämma genom folkomröstningar. 

Detta är en del av deltagardemokratin. Citatet visar emellertid främst på enkelheten med att ha 

representanter som bestämmer åt oss. Det är synen på medborgarna och de som fattar besluten 

i en valdemokrati som framkommer. Synen på medborgarna är att de inte har tiden eller viljan 

att sätta sig in tillräckligt i politiken och de som fattar besluten är de folkvalda.
175

 

Det finns nog ingen definition på demokrati som alla är eniga om. Däremot finns det ett antal 

kännetecken på demokrati. Dessa kan formuleras som ett antal krav som kan ställas på ett land som 

vill kalla sig en demokrati. 

 Först och främst måste valsystemet uppfylla vissa krav: 

o Allmän och lika rösträtt […] 

o Lika rösträtt […] 

o Fria val […] 

o Regelbundna val […] 

o Hemliga val […] 

 För det andra måste de folkvalda politikerna kunna avsättas. […] 

För det tredje måste de beslut som politikerna fattar stämma överens med vad de flesta tycker. När det 

finns många åsikter i en fråga måste det förslag som får flest röster vinna. 

Men de mänskliga rättigheterna är viktigare än majoritetens åsikt.
176

 

I framställningen ovan av kännetecken för en demokrati, är det främst regler kring hur val och 

beslut ska fattas som behandlas. De mänskliga rättigheterna ska stå över majoritetens åsikter 

men mer än så nämns inte. Således är det valdemokrati som framställs i citatet. Möjligheten 
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att påverka ligger främst i valen och det är de folkvalda som fattar besluten. Även statens 

skyldigheter i en valdemokrati tas upp där staten ska garantera fria val.
177

 

5.3.4 Sammanfattning 

I läroboken är den centrala demokratimodellen i kapitlet ”Så styrs Sverige” valdemokrati. 

Fokus ligger i stor utsträckning på hur valen går till och varför man ska rösta i Sverige. Även 

om valdemokrati är den demokratimodell som är central i kapitlet, finns även exempel på 

både deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Deltagardemokratin hittar vi i samband med 

hur man som medborgare kan påverka makthavare. Det är främst fråga om att aktivt 

deltagande ger en möjlighet att påverka beslut. Samtalsdemokratin hittar vi i samband med 

tryck- och yttrandefriheten. Det är då statens skyldighet att garantera möjligheter för offentligt 

samtal som framkommer. 

I det andra kapitlet vi analyserat ”Vad är politik?”, är det ingen av de tre demokratimodellerna 

som är ensam i centrum. I detta kapitel handlar det snarare om en mer jämlik fördelning 

mellan de tre demokratimodellerna. Det väger dock över marginellt åt deltagardemokrati som 

den centrala demokratimodellen. Deltagardemokratin kommer fram när det handlar om hur 

man kan påverka makthavare. Det är tydligt att denna möjlighet finns och att aktivt 

deltagande är en viktig del av demokratin. Samtalsdemokratin hittar vi i samband med hur 

politikerna ska fatta beslut. Det framgår att, utan att lyssna på folket vilja vet inte politikerna 

vad de ska besluta om. Samtalsdemokratin framställs också som ett komplement till 

valdemokratin eftersom de valda politikerna fått folkets förtroende. Valdemokratin hittar vi 

främst där författarna försöker ge en kort förklaring på vad demokrati är. Det hänvisas bland 

annat till att Sverige blev en demokrati när kvinnor fick rösträtt. Det är då påverkan genom att 

välja som står i centrum i de korta förklaringarna av vad demokrati är. 

I de två analyserade kapitlen får vi ingen demokratimodell, som står ensam för förklaringen 

av vad en demokrati är. I ”Så styrs Sverige” är det valdemokrati som är den centrala modellen 

medan de i ”Vad är politik?” är en blandning mellan valdemokrati, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati, som tillsammans utgör förklaringen till vad en demokrati är. Skillnaden 

mellan framställningen av demokrati i boken, kan bero på att det ena kapitlet, ”Så styrs 

Sverige”, avser att förklara hur demokratin faktiskt fungerar i Sverige. Det andra kapitlet, 

”Vad är politik?”, avser att förklara mer övergripande vad demokrati innebär. 
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              Demokrati 

                    modell 

Läroboks  

kapitel 

 

Valdemokrati 

 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

 

Så styrs Sverige 

 

 

 

 

 

 

Vad är politik? 

 

 

-Val 

-Ansvarsutkrävande 

genom val 

-Oförmögna att sätta 

sig in i politiken 

tillräckligt för att de 

ska vara med att 

fatta beslut 

-Folkvalda politiker 

 

 
-Val  
- Oförmögna att 

sätta sig in i politiken 

tillräckligt för att de 

ska vara med att 

fatta beslut 

-Folkvalda politiker 

- Garantera fria val 

och relevant 

information om det 

som politikerna 

åstadkommit 

 

-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

-Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

 

 

 

 

 
-Aktivt deltagande 

-Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

- Förnuftiga och 

engagerade, ska 

påverka eftersom de 

kan ta förnuftiga 

beslut 

-Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Offentligt samtal 

- Förnuftiga och en 

vilja att nå ett beslut 

som är för allas väl 

- Folkvalda politiker 

efter samtal med 

medborgarna 

Figur 6. Sammanfattande modell av PRIO Samhälle 8.  
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5.4 Impuls Samhälle 2  

I den fjärde boken, Impuls Samhälle 2,
178

 har författarna inte delat in boken på samma sätt 

som de övriga böckerna, som vi analyserat. Istället tar författarna upp hur Sverige styrs och 

demokrati i samma kapitel: ”Hur samhället styrs” är också det kapitel vi har analyserat. 

5.4.1 Hur samhället styrs 

VI LEVER i en demokrati. Det betyder att vi kan tänka, tala, skriva och resa fritt. […] Vi har rätt att 

välja de politiker som styr vårt land. Och om vi är missnöjda med politikerna kan vi avsätta dem nästa 

gång vi röstar.
179

 

I citatet framkommer att vi lever i en demokrati och en del av det som demokrati innebär. I 

citatet ligger fokus främst valdemokrati. Detta syns tydligt i de två senare meningarna i citatet 

där det framkommer att vi har rätt att välja vilka som ska styra och att vi kan avsätta dem om 

vi vid nästa val inte är nöjda.
180

 Emellertid återfinns även deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati i citatet. I den andra meningen räknas olika saker upp som man får göra i en 

demokrati. Dessa saker är sådant som ger medborgarna möjlighet att förverkliga sina mål, 

vilket är en del av deltagardemokratin och som ger möjlighet till offentligt samtal, vilket är en 

del av samtalsdemokratin.
181

 

För att det demokratiska systemet ska fungera måste alla medborgare känna till hur det är uppbyggt. 

Vi måste alla intressera oss för våra gemensamma framtidsfrågor och hur de ska lösas. 

Den som bara tänker på sig själv och inte bryr sig om vem som styr och hur det går, kan knappast 

gnälla och klaga om det går illa! Det är inte bara ”vi och dem”-människorna som hotar demokratin. 

De många tysta medborgarna – de som inte bryr sig – är ett minst lika stort hot.
182

 

Ovan visar författarna på en del av det ansvar, som ligger hos medborgaren i en demokrati. 

Genom att visa på att medborgaren måste känna till det demokratiska systemet och bry sig om 

vad som händer, visar på att synen på människan, är att hon är förnuftig och förmögen att 

engagera sig. Att det påpekas att de ”tysta medborgarna” är ett hot mot demokratin, visar 

också att aktivt deltagande är en möjlighet till påverkan. Det är alltså deltagardemokrati som 

framkommer i citatet.
183
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Fredsrörelsen och miljörörelsen är exempel på folkrörelser i vår tid. En folkrörelse är en förening av 

människor som kämpar för en gemensam idé. De vill skapa uppmärksamhet och opinion för sin idé 

och tvinga politikerna till förbättringar i samhället, till exempel att stärka freden och skydda miljön. 

De allra flesta folkrörelserna arbetar demokratiskt och undviker att bryta mot lagarna.
184

 

Citatet visar på hur man utanför politiken kan påverka de som fattar beslut. Citatet tar upp att 

aktivt deltagande, kan påverka politiker och leda till att beslut fattas efter påverkan från 

medborgarna. Det citatet lyfter fram är då deltagardemokrati.
185

 

Vad gör du om du till exempel vill ha en simhall i din kommun? Du kan göra en hel del själv, och du 

kan börja med att försöka påverka kommunpolitikerna. Först tar du kontakt med något av de partier 

som finns i kommunen. Politikerna ska lyssna på medborgarna, annars blir de kanske inte omvalda 

nästa gång.
186

 

Citatet återfinns under rubriken ”Använd demokratins redskap!” och visar på hur man kan gå 

tillväga för att ensam påverka beslut i kommunen. Det som framkommer i citatet är 

deltagardemokrati. Eftersom citatet lyfter fram möjligheten att påverka genom att ta kontakt 

med ett parti och då påverka genom aktivt deltagande. Medborgaren engagerar sig alltså i en 

fråga.
187

 Legitimeringen av ett beslut för eller emot en simhall, skulle ske genom att 

politikerna antingen väljs om eller avsätts. Det handlar då om ansvarsutkrävande genom val 

vilket ger legitimitet åt beslut inom valdemokratin.
188

 

Med folkomröstning menas att alla röstberättigade medborgare får rösta i en viss fråga. I Sverige är 

folkomröstningar bara rådgivande, regeringen är inte tvungen att följa resultatet. Det är bara särskilt 

viktiga frågor som går till folkomröstning.
189

 

I citatet ovan är det folkomröstning som beskrivs vilket är ett exempel på ett direkt 

demokratiskt inslag i en demokrati. Det handlar då om deltagardemokrati. Att medborgarna 

för möjlighet att rösta i en fråga, kräver ett aktivt deltagande och det är också denna möjlighet 

till påverkan som legitimerar beslutet. Politikerna fattar sedan beslut efter att folket har sagt 

sitt i frågan.
190
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I kapitlet är det genomgående mycket exempel på valdemokrati. Många av exemplen är 

dessutom lika varandra. Nedanstående citat är ett exempel som är återkommande och inne-

hållet är i princip det samma. Därför har vi valt att enbart ta upp ett av dessa exempel. 

Regeringen ska se till att de beslut som riksdagen fattar blir genomförda. Till sin hjälp har regeringen 

tjänstemän i departementen, i de centrala ämbetsverken, i statliga bolag och ute i kommunerna (till 

exempel på arbetsförmedlingarna). 

Riksdagen består av de partirepresentanter som väljarna utsett i de allmänna valen. Riksdagen utser i 

sin tur regering och fattar beslut. 

Alla medborgare i Sverige. När vi röstar i de allmänna valen vart fjärde år väljer medborgarna i 

Sverige vilka politiker som ska sitta i riksdagen.
191

 

Ovanstående citat återfinns under rubriken ”Demokrati i Sverige”. Genom att välja har folket 

möjlighet att påverka och det är i slutänden de folkvalda som fattar besluten.
192

 

Den som röstar på ett parti och en viss kandidat har naturligtvis förväntningar. Väljarna ställer krav på 

sina riksdagsledamöter, som måste lyssna på vad väljarna vill. När Riksmötet inleder sitt arbete är 

därför alla ledamöter laddade med förslag, som ska skrivas ner och läggas fram för riksdagen. Så 

småningom blir förslagen kanske nya lagar.
193

 

Citatet ovan visar det som återfinns inom samtalsdemokratin. Eftersom politikerna är tvungna 

att lyssna på väljarna handlar det dels om ett offentligt samtal som kan påverka och dels om 

att beslut fattas efter samtal med medborgarna.
194

 

5.4.2 Sammanfattning 

Impuls Samhälle 2 är den enda boken som vi enbart har analyserat ett kapitel i. Detta beror på 

att det i denna bok är en blandning av hur Sveriges demokrati ser ut och hur demokrati mer 

generellt ser ut. Den modell som är central i kapitlet, är valdemokrati. Det är främst 

framställningen av hur demokratin i Sverige ser ut, som valdemokrati framkommer. Fokus i 

framställningen ligger på folkets möjlighet att påverka genom val och hur detta ger legitimitet 

åt de beslut som fattas. Även om valdemokrati är en central modell, utgör även deltagar-

demokrati en stor del av hur demokrati framställs i kapitlet. Det är främst ett aktivt 

engagemang från folket som står i centrum för de delar, som beskriver deltagardemokratiska 

drag i kapitlet. Samtalsdemokrati framkommer även men i mycket mindre omfattning än 
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deltagardemokrati och framför allt valdemokrati. De gånger som det finns drag av 

samtalsdemokrati är när det handlar om hur de valda politikerna ska lyssna på väljarna. 

Samtalsdemokratin blir här ett komplement till valdemokratin. 

Det är svårt att i detta kapitel avgöra vad som är en generell framställning av demokrati och 

vad som är en framställning av hur demokrati fungerar i Sverige. De flesta exempel som finns 

med om hur demokrati fungerar är dock hämtade från hur demokratin fungerar i Sverige. 

 

              Demokrati 

                    modell 

Läroboks 

kapitel 

 

Valdemokrati 

 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

 

Hur samhället styrs  

 

 

-Val  

- Ansvarsutkrävande 

genom val 

- Folkvalda politiker 

- Garantera fria val 

och relevant 

information om det 

som politikerna 

åstadkommit 

-Aktivt deltagande 

- Möjligheter att 

aktivt påverka beslut 

- Förnuftiga och 

engagerade, ska 

påverka eftersom de 

kan ta förnuftiga 

beslut 

- Folkvalda politiker 

efter påverkan av 

medborgarna 

-Offentliga samtal 

- Folkvalda politiker 

efter samtal med 

medborgarna 

- Garantera 

möjligheter för 

offentligt samtal 

Figur 7. Sammanfattande modell av Impuls Samhälle 2. 
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6. Avslutning 

6.1 Resultat och diskussion 

Resultatet framkommer till stora delar av sammanfattningen efter varje analyserad bok i 

analyskapitlet. Nedan presenterar vi resultatet för de fyra analyserade böckerna tillsammans 

med en diskussion, som återkopplar till den tidigare forskningen på området. Resultatet 

kommer att besvara den frågeställningen vi har.
195

 

De typer av demokratier som framställs i böckerna, har inslag av alla demokratimodeller men 

oftast med mer fokus på en av modellerna. Kompakt- Samhällskunskap har en tydligare 

framställning av deltagardemokrati, Samhälle- Ämnesboken av deltagardemokrati, Prio 

Samhälle 8 har tydligast drag av valdemokrati och i Impuls samhälle 2 är det både val och 

deltagardemokrati som blir mest central i boken.
196

 Vi grundar ovanstående på det som 

böckerna väljer att lägga mest fokus på.
197

  

Dock vill vi poängtera att det inte går att klassificera demokratierna i böckerna som antingen 

valdemokrati, deltagardemokrati eller samtalsdemokrati. Framställningen av demokrati i 

böckerna skulle istället vara en blandning av de tre demokratimodellerna, där de olika 

modellerna kommer fram mer eller mindre, precis som ovan nämns.  

             Demokrati 

                  modeller        

Läroböcker 

 

Valdemokrati 

 

Deltagardemokrati 

 

Samtalsdemokrati 

Kompakt- 

Samhällskunskap 

   

Samhälle- 

Ämnesboken 

   

Prio 

Samhälle 8 

   

 

Impuls Samhälle 2 

   

Figur 8. Sammanfattande modell på alla fyra läroböcker. Där modellen visar vart böckernas tyngdpunkt ligger 

utifrån demokratimodellerna.  
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Det som är centralt är att en av demokratimodellerna, valdemokrati, har en empirisk grund, att 

den är mätbar. Med det menas att demokratimodellen är en förutsättning för att både deltagar- 

och samtalsdemokrati ska vara möjligt. Det är även något som uttryckligen framkommer i 

läroböckerna. Alla fyra läroböcker behandlar valdemokrati som en grund. Därefter väljer två 

av dem att vidareutveckla till deltagardemokrati medan en av böckerna är kvar på 

valdemokrati och den sista behandlar val och deltagardemokrati lika mycket.  

 

Det som dock skiljer böckerna och de olika kapitlen, är hur mycket fokus man väljer att lägga 

på samtalsdemokratin. Alla fyra läroböckerna väljer att lyfta upp värdet offentligt samtal inom 

samtalsdemokratin, men därefter är det relativt blandat på vad böckerna väljer att vidare ta 

upp. Det som är intressant att uppmärksamma, är kapitlet ”Hur Sverige styrs” i boken 

Samhälle- Ämnesboken, inte väljer att lyfta upp samtalsdemokratin.
198

 Vad det beror på kan vi 

inte svara på. Kanske har författarna missat att uppmärksamma det eller så anser de att det 

inte behövs eller att det inte spelar en central roll i hur Sverige styrs. Ytterligare en skillnad 

mellan läroböckerna, är att Impuls Samhälle 2 enbart har ett kapitel, som behandlar demokrati 

medan de andra böckerna, väljer att dela upp demokratin i två kapitel. Det som vi då 

uppmärksammat är att Impuls Samhälle 2 fokuserar lika mycket på valdemokrati som på 

deltagardemokrati eftersom det kommer som en naturlig del i boken.  

 

Något som är mer intressant är varför skillnaden mellan hur demokratin i Sverige, så som 

exempelvis kapitlet ”Så styrs Sverige” i Samhälle- Ämnesboken ser ut och hur demokrati 

beskrivs i läroböckerna. I två av de fyra böckerna framkommer en klar skillnad mellan 

framställningen av hur demokrati ser ut i Sverige och vad demokrati är. Det som får oss att 

reagera på detta, är att mycket av det som finns med i framställningen av demokrati på ett 

generellt plan, även finns med i den svenska demokratin. Detta bekräftar då Agneta Bronäs 

resultat som vi presenterade kapitel 2. Bronäs kommer fram till att läroböckerna inte ger 

någon entydig bild av vad demokrati är. Bronäs kommer även fram till att framställningen av 

demokrati är motsägelsefull. Att framställningen skulle vara motsägelsefull kan vi inte helt 

bekräfta när det gäller de böcker vi har analyserat. Till viss del stämmer det eftersom två 

böcker framställer demokratin i Sverige på ett sätt och demokrati mer generellt på ett annat 

sätt. Men det stämmer inte på alla fyra böcker som vi analyserat. Det är dock vanligt i 

böckerna att demokrati förklaras som en beslutsprocess, något som även Bronäs kommer fram 
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till. Detta bekräftar det som Peter Wall
199

 kommer fram till när han visar att mycket fokus 

ligger på valsystemet och partiers åsikter i framställningen av nationell politik. 

Som vi uttryckt i analysen av böckerna, finns samtliga tre demokratimodeller med i 

framställningen av begreppet och innebörden av demokrati. Det som skiljer är att fokus 

hamnar på olika demokratimodeller beroende på vilken bok eller kapitel det är. Detta gör att 

vi har stor nytta av Alf Ross figur
200

. Ross menar att demokratier inte ska ses som antingen 

eller, utan snarare som mer eller mindre
201

. Vi menar att vi ska se de olika 

demokratimodellerna, som vi lyckats hitta i böckerna, som mer eller mindre och inte antingen 

eller. Det blir främst tydligt, som nämnts ovan, i Impuls Samhälle 2 där både val- och 

deltagardemokratin blir tydligast.  

Men vi har inte hittat någon bok, som framställer någon av de tre demokratimodellerna i sin 

renaste form.
202

 Men det finns en tendens i läroböckerna, som är värt att lägga lite extra fokus 

kring. Det är att demokrati gärna vill förklaras på ett enkelt sätt. Det gör att fokus hamnar på 

att det är representanter, som väljs och att det är genom val som medborgaren kan påverka. 

Alltså används valdemokrati som en enkel förklaring på vad en demokrati är. Det är, precis 

som vi tidigare nämnt, på grund av att valdemokratin har en empirisk grund. Därefter väljer 

en del av författarna att vidareutveckla informationen till både eller enbart deltagar- eller 

samtalsdemokrati.  

6.2 Didaktiska implikationer 

Det problem som vi inledningsvis presenterade, utgick från att demokrati inte är ett entydigt 

begrepp utan ett begrepp som kan inneha flera olika betydelser och innebörder. I böckerna ser 

vi effekten av det. Framställningen av demokrati ser olika ut vilket leder till att eleverna får ta 

del av väldigt olika kunskap beroende på vilken lärobok man använder sig av. Medan en del 

böcker lägger stor vikt vid hur val går till samt skriver kring detta ingående lägger andra stor 

vikt vid hur man kan engagera sig i olika frågor och själv påverka, så som att skapa opinion. 

Det gör att eleverna kan få en väldigt delad bild av vad demokrati innebär och hur man har 

möjlighet att påverka i en sådan.  

Här spelar naturligtvis läraren som närbyråkrat en viktig roll. Där boken är otillräcklig måste 

läraren informera eleverna om detta. Det kan man göra genom att påpeka det och 
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problematisera det samt ge eleverna information kring de andra demokratimodellerna med. 

Det man även som lärare kan göra, är att ta reda på hur demokratin framställs i den bok man 

väljer att använda sig av samt att man alternativt använder sig av mer än en bok i 

undervisningen. Läraren måste försöka att skapa en undervisning som behandlar de tre 

demokratimodellerna så varierat som möjligt. Det är ytterst centralt att eleverna lär sig att det 

finns flera sätt att se världen och demokratin på eftersom det inte är antingen eller utan att det 

finns många olika typer av demokrati. 

Sammanfattningsvis vill vi säga att ingen av böckerna, som vi undersökte, behandlade de tre 

demokratimodellerna fullt ut. Detta gör att böckerna i fråga främst ska ses som ett stöd för 

både lärare och elever i undervisningen men att läraren med sina djupgående kunskaper i 

ämnet kompletterar och fyller i de luckor som finns i framställningen av demokrati i läro-

böckerna. 

6.3 Vidare forskning 

Vår uppsats har enbart undersökt hur demokrati framställs i läroböcker. Vi får alltså inte reda 

på vilken sorts demokrati, som når fram till eleverna. Därför hade vi sett att det vore intressant 

att undersöka hur lärare arbetar med demokrati i skolan. Dels utifrån samhällskunskapsämnet 

men även på ett bredare plan i olika ämnen. Vi ser även att det hade varit intressant att 

analysera prov från samhällskunskapslärare där demokrati behandlas eftersom det är där som 

man kan se vilka kunskaper som läraren värdesätter inom samhällskunskapen och då mer 

specifikt kring demokratin. 

Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att undersöka är de demokratiska värden som 

ska förmedlas till eleverna, som finns i inledningen i lgr 11, och vad som faktiskt förmedlas 

till eleverna genom läroböckerna. Tar läroböckerna upp dessa värden, finns det några som får 

mer utrymme än andra, kan man använda böckerna som en utgångpunkt i undervisningen 

eller finns det brister i läroböckerna som lärarna bör vara medvetna om?  
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