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Abstract 
 
Denna studie har till syfte att undersöka huruvida den omgivande samhälleliga kontexten kan påstås 

ta plats i läroböcker i samhällskunskap. Här undersöks specifikt hur modern respektive 

postmodern samhällsteori framträder i läroböckerna, samt om det går att identifiera några 

förändringar över tid. Det tidigare forskningsläget visar att det finns goda skäl att anta att detta är 

möjligt, vilket också delvis visat sig stämma. För att underlätta analysen av det empiriska materialet, 

vilket utgörs av nio läroböcker i samhällskunskap för högstadiet, författade under en period om 35 

år, har idealtyper om modernitet samt postmodernitet formulerats. Dessa utgör studiens teoretiska 

ramverk och ligger således till grund för den kvalitativa textanalys som tillämpats som metod. 

Dessutom prövas dessa idealtypers giltighet. De resultat som genererats genom analysen visar att 

det är möjligt att spåra samhällsteori i läroböcker, men att en förändring från det ena till det andra, 

från det rent moderna till det rent postmoderna, är svårare att hävda. I stället påstås de båda 

teorierna samexistera, där den ena stundom tar mer plats än den andra.  

 
Nyckelord: samhällskunskap, läroboksanalys, kvalitativ, modernitet, postmodernitet, idealtyper, 

demokratisyn, framtidssyn 
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Förord 
 
Denna studie är resultatet av åtskilligt stötande och blötande, och där utgångpunkten har varit 

intresset för läroböcker. Det största av tack vill jag rikta till Lars Andersson Hult för hans 

ovärderliga handledning. Tack för att du agerat guide i den djungel som uppsatsskrivande kan 

utgöra och inte minst för de samtal som fört studien framåt. Till mina medstudenter och närmaste, 

ingen nämnd ingen glömd, tack för att det hos er alltid funnits ett plank att bolla mot och energi 

att hämta. Jag har nu äntligen bestigit toppen på det berg som stundom känts obestigligt.  
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1. Inledning 
 

Skolan är en avspegling av samhället och dess värderingar. Således är det självklart att skolan förändras med 

samhället och detta gäller inte minst samhällsundervisningen.  
       (Larsson, 2012, s. 32) 

 
Citatet sätter nära nog fingret på vad det är den här studien ämnar undersöka. Här framgår att 

skolan är föränderlig, som en följd av att skolan speglar det samhälle den tar plats i. När samhället 

förändras, förändras också skolan. Av de styrdokument som anger skolans riktning, kan läroplanen 

anses vara det dokument som främst anger skolans ämnesinnehåll. Läroplanen beskrivs av Tomas 

Englund (2005) som en politisk kompromiss, vilken är formulerad i, och därmed troligen influerad 

av, en viss samhällskontext eller vissa särskilda samhälleliga strömningar (s. 11). Den här studien 

riktar dock inte intresset mot läroplanen eller hur den omgivande samhällskontexten speglas i 

denna. I stället sätter den läroboken, vilken även den kan ses som “sprungen ur den samhälleliga 

kontexten”, i fokus (Ammert, 2011, s. 29). Flera studier visar att läroboken kan ses som en garant 

för att undervisningen svarar mot i läroplanen formulerade mål och riktlinjer, förutsatt att 

undervisningen utgår ifrån just läroboken (se exempelvis Englund, 1999, s. 339). Men hur 

motiveras en läroboksstudie i en tid där böcker alltmer kan anses som ett förlegat medium för 

kunskapsinhämtande? 

 
Läromedel i allmänhet, och läroböcker i synnerhet, har historiskt sett haft en central roll i skola 

och undervisning. Faktum är att just läroboken är det läromedel som över tid behållit sin position 

som mest dominant (Holmén, 2006, s. 23). Trots att studier visar att läroboken, särskilt i SO-

ämnena, fått konkurrens av andra typer av läromedel (Skolverket, 2006, s. 103), anses läroboken 

fortsatt ha en såväl självklar som central roll i undervisning, vilket motiverar studier av densamma 

(Ammert, 2011, s. 28). Mikael Bruér (2021) håller med om lärobokens självklara roll i skolan och 

menar att läroboken ger struktur, att den är genomarbetad och att dess innehåll är naturligt 

avgränsat. Den egna uppfattningen är att läroboken har en fortsatt stark ställning och att den 

används frekvent, vilket bekräftas av forskning. I mötet med VFU-handledare och kollegor väljer 

mycket få, för att säga snudd på ingen, att arbeta lärobokslöst, trots tillgång på digitala alternativ 

och lösningar. I kontrast till vad som precis anförts, grundar sig intresset för läroboken även i alla 

de pedagogiska samtal som förs med en närstående SO-lärare. En SO-lärare som knappt öppnat 

en lärobok på tjugo år… 
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Vart vill jag då komma med denna beskrivning av lärobokens ställning samt den samhälleliga 

kontextens påverkan på dess innehåll? Som vidrörts ovan riktas i den här studien blicken delvis 

mot den samhälleliga kontext som kan antas påverka lärobokens innehåll, samt hur denna kontext 

förändrats över tid. Forskningsläget visar bland annat på skillnader i hur kollektivet kontra 

individen tar plats i läroböcker (se exempelvis Åström Elmersjö, 2020), vilket går att härleda till 

teorier om samhällets beskaffenhet samt rådande samhälls- och demokratisyn. Modern respektive 

postmodern samhällsteori bidrar här genom att erbjuda olika fokus. Det moderna samhället hävdas 

vila på tanken om kollektivism, medan individualismen är mer central i ett postmodernt dito. Vidare 

finns vissa skillnader när det kommer till framtidssyn. Modernitet samt postmodernitet utgör 

studiens teoretiska ramverk, då deras respektive förekomst i läroböcker efterforskas. För att 

därutöver kunna säga något om huruvida samhällsförändringar letat sig in i lärobokens innehåll, 

behöver läroböcker över tid studeras.  

 
Avslutningsvis står omfattande forskning kring hur läroboken påverkas av den tid den formuleras 

i att finna. Dock har främst läroböcker i historia utgjort underlag för denna typ av forskning, varför 

den egna studien, som i stället sätter samhällskunskapsboken i fokus, ses som ett viktigt 

forskningsbidrag. Vidare finns omfattande forskning kring hur samhällskunskapsämnet förändrats 

över tid (se exempelvis Sandahl, 2015). Generellt kan dock sägas att samhällskunskapsforskningen 

i Sverige är mycket knapp (Sandahl, 2011, s. 16). Den här studien ämnar bidra till forskningsläget 

genom att studera samhällskunskapsboken och dess innehåll utifrån dess samtid. Går det att spåra 

teorier om samhället i läroböcker och kan man därutifrån säga någonting om huruvida 

samhällskunskapsboken är en produkt av sin tid? Är samhällskunskapsboken en modern eller en 

postmodern produkt, eller är den kanske både och?  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att, utifrån modern samt postmodern teoribildning, undersöka det innehåll 

som tar plats i läroböcker i samhällskunskap för högstadiet. Studien förväntas ge svar på följande 

frågeställningar:   

 
1) Hur kommer de idealtyper om modernitet samt postmodernitet som skrivits fram i 

teoriavsnittet till uttryck i ett antal läroböcker i samhällskunskap? 

2) Vilka förändringar kan iakttas i läroböcker i samhällskunskap över tid, och hur kan dessa 

eventuella förändringar kopplas till teori om modernitet respektive postmodernitet? 
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Studien tar avstamp i insikten om att skolan inte kan ses som vare sig renodlat modern eller 

postmodern, då det i den postmoderna skolan finns inslag av den moderna på samma sätt som det 

i den moderna skolan finns inslag av den förmoderna (L. Andersson Hult, personlig 

kommunikation, 22 april, 2021). I förlängningen torde detta även gälla de läroböcker som används 

i skolan.  

 

1.2 Disposition 
 
Studien inleds med ett bakgrundskapitel vilket sätter läroboken i en kontext och där den definition 

av läroboken som gäller för den egna studien framgår. Därefter följer en del av det forskningsläge 

som ligger till grund för studien. Kapitlet innefattar två delar, vilka tillsammans täcker in det egna 

forskningsområdet, där den ena behandlar lärobokens påverkansfaktorer medan den andra redogör 

för forskning kring samhällskunskapsämnets förändring över tid. De studier som utgör det tidigare 

forskningsläget relateras till den egna studien. I det fjärde kapitlet redogörs för studiens teoretiska 

utgångspunkter, där idealtyper kring modernitet samt postmodernitet utkristalliseras. I femte 

kapitlet presenteras vald metod samt det empiriska materialet. Här diskuteras även det urval som 

gjorts. Sjätte kapitlet utgörs av de resultat som framkommit genom analysen. Det empiriska 

materialet ställs här mot de idealtyper som presenterats i teoriavsnittet. Resultaten och analysen 

görs i ett och är uppdelad tematiskt, där kollektivism och individualism föregår synen på framtiden. 

För att kunna besvara den frågeställning som avser förändring över tid, presenteras resultaten och 

analysen läroplansvis, från 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr80) och framåt. Det avslutande 

kapitlet innehåller dels en slutdiskussion av de resultat som framkommit, dels en framåtsyftande 

del. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Läroboken som studieobjekt 
 
Läroboken som fenomen kan påstås ha kommit att utgöra en alldeles egen bokgenre, för vilken 

vissa särskilda principer kring exempelvis format, omfattning och innehåll råder (Långström, 1997, 

s. 91). Dessutom är den, genom läroplanen, under viss statlig styrning, vilket inte gäller för andra 

typer böcker (Holmén, 2006, s. 12). Vidare är pedagogisk text, vilken läroboken utgör typexemplet 

på, framtagen för ett specifikt ändamål, nämligen undervisning och lärande, samt för en särskild 

målgrupp, både vad gäller ämne och ålder. Över tid speglar läroböckerna olika syn på 

kunskapstraditioner och i takt med att samhället förändras, förändras också läroboken (Selander, 

2011, s. 68; Holmén, 2006, s. 332). Ofta används ordet läroböcker, av såväl lärare som skribenter, 

synonymt med läromedel, vilket i somliga sammanhang inte spelar någon roll. I andra, exempelvis 

för den här studien, är det av betydelse, varför en tydlig definition behöver ta plats. Vad som inryms 

under begreppet läromedel avgörs av intentionen bakom att använda ett visst material, där allt som 

används av lärare och elever som hjälp för att uppnå undervisningens uppsatta mål faller inom 

definitionen (Skolverket, 2006, s. 15; SOU 1992:94, s. 170). Detta oavsett om materialet utgörs av 

exempelvis en skönlitterär text, en tidningsartikel, en webbsida på internet eller ett nyhetsinslag på 

TV (Ammert, 2011, s. 18). Den här studien avgränsas till att enbart omfatta läroböcker, vilka 

definieras som tryckta förlagsproducerade böcker, framtagna för undervisning och vars ändamål är 

att täcka ett visst innehåll i läroplanen. Detta av den enkla anledning att läromedelsbegreppet, under 

vilket läroboken inryms, anses allt för omfattande. Inte heller innefattas digitala läromedel, även 

om sådana kan ses som böcker i digitalt format. Detta eftersom läroboken, som tryckt bok, över 

tid behållit sin position som det mest tongivande och centrala läromedlet (Holmén, 2006, s. 23), 

och att den i det avseendet kan ses som överordnad andra former av läromedel, digitala som 

analoga.  

 

2.2 Läroboken över tid 
 

Läromedelsforskningen har inte den omfattning inom pedagogiken som läromedlens betydelse för 

undervisningen förutsätter. 
         (Wikman, 2004) 
 
Redan i förordet till sin avhandling framför Tom Wikman vad som sägs i citatet ovan. Wikman får 

stöd av exempelvis Skolverket (2006) som menar att läromedelsforskning är ett eftersatt område 

(s. 18). Den forskning som dock finns presenterar en tämligen sammanhållen bild om att, läromedel 
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i allmänhet och läroböcker i synnerhet, över tid haft en betydande och central roll i undervisningen, 

vilket motiverar vikten av att forska på just läroboken (Ammert, 2011, s. 28). Ammert konstaterar 

vidare, bland annat genom att hänvisa till tidigare forskning, att läroboken över tid haft en 

dominerande ställning (2011, s. 27f). Denna bild kvarstår fram till början av 2000-talet, då en 

förändring i form av en försvagning av lärobokens dominans börjar framträda. I Skolverkets 

nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03), framgår att lärobokens roll och betydelse 

tonats ner betydligt jämfört med vid den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, där 

läroboken konstateras vara det klart mest använda läromedlet. Särskilt har lärobokens ställning 

försvagats i SO-ämnena (Ammert, 2011, s. 27; Skolverket, 2005, s. 35, 55). Trots den försvagade 

ställning som framträder i NU-03 anses läroboken fortfarande ha en mycket stark ställning och 

mycket få lärare uppger att de sällan eller aldrig använder sig av läroboken (Skolverket, 2006, s. 20; 

Bachmann m.fl., 2005, s. 117). I en rapport från Skolverket (2006), framkommer att 

samhällskunskapsbokens roll försvagats ytterligare sedan NU-03, men att den inte ska ses som 

utkonkurrerad utan snarare kompletterad av andra former av läromedel. Läroboken anses bistå 

elever med nödvändiga baskunskaper, medan andra läromedel, exempelvis aktuella händelser, 

nyhetsrapportering, TV och internet bidrar till en fördjupad bild (Skolverket, 2006, s. 97, 105). 
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3. Forskningsläge 
 
I detta kapitel redogörs för en del av den forskning som anses relevant för den egna studien. Dels 

innefattar kapitlet forskning som berör lärobokens påverkansfaktorer, med fokus på den 

omgivande samhälleliga kontexten, dels presenteras forskning kring samhällskunskapsämnets 

förändring över tid.  

 
3.1 Lärobokens påverkansfaktorer 

 
En rad olika faktorer antas påverka lärobokens innehåll, där den omgivande samhälleliga kontexten 

kan nämnas som exempel (se exempelvis Långström, 1997). Särskilt intressant för den egna 

studiens formulerade syfte är den omgivande samhälleliga kontexten. Det omgivande samhället 

med dess ideologiska och politiska strömningar, men också centrala och omvälvande händelser, 

styr vad som tar plats i läroböcker. Det menar såväl Ingmarie Danielsson Malmros (2012) som 

Janne Holmén (2006), vilka i varsin studie studerar läroböcker över tid. Danielsson Malmros 

intresserar sig bland annat för hur menings- och identitetsskapande berättelser i läroböcker 

förändrats över tid medan Holmén undersöker om läroböckers innehåll påverkas och förändras av 

politiska strömningar 

 

3.1.1 Den omgivande samhälleliga kontexten 
 

Det bör även påpekas att de retoriska strategierna inte bara är avhängiga av författarnas personliga åsikter, utan 

även i högsta grad påverkas av den historiekulturella kontext som författarna verkat i. 
(Danielsson Malmros, 2012, s. 253). 

 
Danielsson Malmros konstaterar att de berättelser som tar plats i läroboken, här i historia, i allt 

väsentligt påverkas av den omgivande samhälleliga kontexten. Utifrån fem olika typer 

av meningsbärande berättelser som Danielsson Malmros identifierat redogörs för hur 

läroböckernas berättelse innehåller spår av såväl kontinuitet som förändring och att den viktigaste 

faktorn bakom verkar ha varit förändringar i den rådande makroretoriken, vilket förstås som den 

omgivande kontexten (2012, s. 378, 388). Särskilt intressant är de resultat som framträder genom 

berättelserna om välfärd och välstånd. Här framkommer att undervisningen efter andra världskriget 

antar en objektivistisk riktning, grundad i saklighet men att denna efter hand bleknar i läroböckerna. 

I stället kommer berättelserna att präglas av anpassningsförmåga och flexibilitet, något som är 

särskilt påtagligt i böcker utgivna från och med mitten av 2000-talet (2012, s. 268f, 278). Holmén 

å sin sida konstaterar att läroböcker “utgör en av de bästa tänkbara mätarna på samhällsklimatet i 
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ett land” och slår fast att läroboken påverkas av den omgivande samhälleliga kontexten. För den 

egna studien är dessa konstaterande i sig avgörande, eftersom det indikerar att liknande resultat står 

att finna även i samhällskunskapsboken. I takt med att det utrikespolitiska klimatet förändras, 

förändras också lärobokens innehåll. Holmén visar hur tre olika småstaters utrikespolitiska linje 

letat sig in i respektive lands läroböcker och menar att detta indikerar det faktum att läroboken 

reagerar på det omgivande (utrikes)politiska klimatet. Den kontinuitet som Danielsson Malmros 

finner i sin studie identifieras även av Holmén som menar att vissa berättelser, framför allt i 

historieböckerna, inte förändrats nämnvärt över tid (2006, s. 334).  

 

3.1.2 Läromedelsproducenter 
 
När det kommer till bakomliggande faktorer till vad som tar plats i en lärobok behöver såväl 

författares som förlags intentioner tas i beaktande. Sannolikt spelar den enskilda författarens 

intentioner samt egna erfarenheter, liksom förlagets intressen, roll för hur en text i en lärobok 

författas. Sture Långström (1997) visar i sin forskning att läroboksförfattare tenderar att skriva in 

en del av sin livsvärld i läroböckerna, något som benämns som “författarens röst”, och vilket 

förstås som tidigare erfarenheter som på olika sätt sätter vissa ramar för skrivandet (s. 219). De 

livsvärldar författarna plockar in i sitt skrivande tolkas innefatta den samhälleliga kontext i vilken 

författarna verkar eftersom också den bidrar med erfarenheter. Långström ämnar, genom att 

formulera ett antal hypoteser kring läroboksförfattande, undersöka hur läroböcker i historia 

kommer till. Förutom att konstatera att författarens röst tenderar att vara synlig i läroböcker 

undersöker Långström huruvida förlag påverkar lärobokens innehåll genom att aktivt söka efter, 

utifrån sitt eget tycke, lämpliga författare för att på sådant sätt slå vakt om eventuella ekonomiska 

intressen. Sådant verkar dock inte fallet vara enligt det resultat som presenteras. Snarare konstateras 

förlagen spela en mycket liten roll när det kommer till rekrytering (Långström, 1997, s. 

214). Resultatet kan dock behöva diskuteras utifrån en samtida kontext, i vilken den egna studien 

tar plats, och där läroboken mer och mer kan ses som en kommersiell produkt som konkurrerar 

på en marknad. Det finns därmed skäl att tro att förlag idag, knappt 25 år efter Långströms studie, 

mer aktivt styr innehållet i de läroböcker som produceras. 

 
3.1.3 Yttre ramfaktorer 

 
Långström (1997) fortsätter att bidra till forskningsläget och menar att “... så länge det funnits en 

stat och en skola har staten alltid på något sätt velat kontrollera innehållet i undervisningen” (s. 

191). Långström hänvisar till forskning av Gunilla Svingby som, enligt Långström, menar att staten 

använt sig av olika medel för att styra innehållet i skolan. Läroplanen kan nämnas särskilt, eftersom 
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den anger mål och riktlinjer för undervisningen (Långström 1997, s. 191). Holmén, vilken särskilt 

koncentrerar sig på hur en stats utrikespolitiska linje letar sig in i läroboken, gör inledningsvis ett 

antagande om att just den statliga styrningen, som tolkas ta formen av läromedelsgranskning, är en 

av de faktorer som fått störst påverkan på lärobokens innehåll (2006, s. 28). Holmén konstaterar 

dock att sådant inte är fallet, utan menar snarare att den statliga läromedelsgranskningen, särskilt 

under tiden för Kalla kriget, inte alls var effektiv när det kom till att påverka läroböckers innehåll 

(2006, s. 332). Vad gäller den statliga läromedelsgranskningen generellt behöver en del saker 

diskuteras i relation till den egna studien. Både Holméns och Långströms studier sträcker sig över 

tid, där båda använt sig av läroböcker författade såväl innan som efter borttagandet av den statliga 

läromedelsgranskningen 1991. Ingen av studierna redovisar några uppenbara skillnader vad gäller 

lärobokens innehåll före respektive efter 1991, men då den egna studien ämnar göra samma sak, 

närmare bestämt studera läroböcker över tid, kan det vara av vikt att ha i åtanke att sådana skillnader 

skulle kunna bli synliga.  

 

3.1.4 Läroböckers trögföränderlighet 
 
För läroböckers innehåll tycks en slags fördröjning och trögföränderlighet råda. Det tar cirka tio år 

innan yttre påverkansfaktorer, där den omgivande samhälleliga kontexten tolkas utgör en, blir 

synlig i läroböckerna (Danielsson Malmros, 2012, s. 260ff, 276). Också Holmén och Långström 

vidrör detta fenomen genom att tala om utvecklandet av en särskild lärobokstradition. Denna 

tolkas inrymma såväl kontinuitet, genom att läroböcker tenderar att likna sina föregångare vad 

gäller såväl innehåll som format, som trögföränderlighet av innehållet i läroböckerna (Holmén, 

2006, s. 26; Långström, 1997, s. 91). I likhet med tidigare forskning, ämnar den egna studien studera 

läroböcker över tid. Syftet är att undersöka huruvida den samhälleliga kontexten letar sig in i 

läroboken, med särskilt fokus på om det går att skönja moderna såväl som postmoderna 

strömningar. Om det generellt dröjer cirka ett decennium innan sådana strömningar blir synliga i 

läroböcker, finns det en risk att eventuella skillnader som kan tänkas bero på en övergång från 

modernism till postmodernism blir knappa i det material som undersöks. Å andra sidan kan det 

hävdas att det inte finns någon tidsbestämd och tydlig övergång från det ena till det andra, från ett 

modernt samhälle till ett postmodernt, varför det fortsatt finns goda skäl att tro att sådana 

strömningar står att finna. Dessutom konstaterar Holmén att läroböcker är mycket känsliga när det 

kommer till förändring av vad som anses vara politiskt korrekt (2006, s. 334), vilket torde innebära 

att samhälleliga och politiska strömningar tar sig in i läroboken utan vidare fördröjning. 
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3.2 Samhällskunskapsämnet över tid 
 
När det kommer till forskning som berör samhällskunskapsämnets förändring över tid, bidrar 

Henrik Åström Elmersjö (2020) samt Johan Sandahl (2015) med varsin studie. Åström Elmersjö 

relaterar sin studie till tidigare forskning, vilken enligt Åström Elmersjö visar hur skolan gradvis 

förändrats, från en skola som sätter samhället och det gemensamma i fokus, till en skola som i 

stället fokuserar på individen. Studien syftar till att undersöka hur denna konstaterade förändring 

letat sig in i skolan och dess styrdokument, närmare bestämt i kursplanerna för historia och 

samhällskunskap, från 1970-talet fram till 2010-talet. Detta syfte ligger klart i linje med den egna 

studien varför Åström Elmersjös artikel ses som särskilt intressant. Studien inkluderar kursplanerna 

för såväl högstadiet som gymnasiet (Åström Elmersjö, 2020, s. 220f). Sandahl ämnar, utifrån 

ämnesplaner, ämnesdidaktisk diskurs samt lärare och elever, analysera vilken roll och funktion 

historie- samt samhällskunskapsämnet har när det kommer till medborgarbildning (Sandahl, 2015, 

s 22). Studien avgränsas till att enbart innefatta gymnasiet och medborgarbildning skall förstås som 

de kunskaper, förmågor, erfarenheter och attityder som är nödvändiga för ett informerat aktivt 

deltagande i en demokrati. Följaktligen handlar det om vilken funktion historieämnet och 

samhällskunskapsämnet har när det kommer till att förbereda elever för det framtida samhällslivet 

(2015, s. 11). 

 

3.2.1 Samhällskunskapsämnets roll och funktion 
 
Åström Elmersjö konstaterar att samhällskunskapens roll och funktion i svensk skola har 

förändrats över tid, vilket ligger i linje med den tidigare forskning som studien relaterar till. Studien 

visar att ämnet under 1970- och 1980-talen präglades av ett tydligt samhälleligt fokus där elever 

skulle lära sig att känna och ta ansvar för hela samhället samt verka för det gemensamma (Åström 

Elmersjö, 2020, s 229f). Studien visar att det med Lgr80 blir viktigt att ge elever fördjupade 

kunskaper om sig själv och andra samt att elever ska ges möjlighet att själva producera och förmedla 

kunskap. Utvecklandet av personliga åsikter och ställningstaganden blir också närvarande. Trots 

att Lgr80 beskrivs som klart mer individinriktad, i kontrast till tidigare läroplaner där individens 

och dennes rättigheter och skyldigheter inte alls nämns, kvarstår dock ett visst samhälleligt fokus, 

inte minst då individen framhålls som en del av en gemenskap. Vidare ses även solidaritet, samt att 

bidra till gemenskapen som centralt (Åström Elmersjö, 2020, s. 231ff). Samhällskunskapsämnets 

funktion förändras sedan i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo94), där solidaritet, gemenskap och kollektivt ansvar inte längre står i fokus. 

I stället ska elever socialiseras in i ett samhälle som bygger på individuella värden och där ansvar 
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för sig själv är det primära (2020, s. 233f). Med 2011 års läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr11) svänger sedan pendeln tillbaka och nu hamnar kunskap åter i fokus, 

bland annat genom kunskap kring individens ansvar för sig själv och andra, vilket hänger kvar 

sedan tidigare läroplaner, men också genom exempelvis kunskaper om hur individen och samhället 

påverkar varandra (2020, s. 235, 237). Sammantaget visar studierna hur samhällskunskapsämnets 

roll och funktion över tid förändrats. Detta resultat är i sig intressant utifrån den egna tesen om att 

ämnet är föränderligt, även om det här studerats utifrån teori om utbildning och inte samhällsteori. 

 

3.2.2 Kollektivet kontra individen 
 
Särskilt intressant utifrån den egna studiens syfte blir de resultat som framkommer kring hur 

förhållandet mellan kollektivet och individen förändrats över tid. Åström Elmersjö visar hur 

läroplaner, på en generell nivå, gått från att framställa kollektivet och det gemensamma som det 

centrala, och där elevers delaktighet i detta kollektiv och denna gemenskap varit förväntad, till att i 

stället prioritera mer individuella värden (2020, s. 220). Åström Elmersjö själv visar hur denna 

förändring tydligt letat sig in, inte enbart i läroplanerna, utan specifikt i kursplanerna för historia 

och samhällskunskap. Åström Elmersjö framför vidare att införandet av ämnet medborgarkunskap 

i skolan, vilket hävdas finner sin motsvarighet i dagens samhällskunskap, syftade till att stärka såväl 

känslan av gemenskap som ansvarstagande gentemot andra. Enligt studiens resultat hänger detta 

kvar in på 70-talet, då samhällskunskapsämnet tydligt satte fokus på samhället, kollektivet och det 

gemensamma. Individuella rättigheter och skyldigheter tar ingen eller mycket liten plats menar 

Åström Elmersjö. Det individuella fokus som ändå finns syftar till att lära elever att individen måste 

ta ansvar för kollektivet (Åström Elmersjö, 2020, s. 229). Om individen och det individuella knappt 

tar plats i tidigare läroplaner är detta mer framskrivet i Lgr80. Även om individen fortfarande 

framställs som en del av, och i relation med, samhället läggs samtidigt fokus på att bland annat ge 

elever möjlighet att hitta sin egen plats i samhället samt kunna se sina egna och andras behov 

(Åström Elmersjö, 2020, s. 233). Åström Elmersjö konstaterar sedan att ett stort steg mot 

individuella värden tas med Lpo94, genom att samhällskunskapsämnet får ett tydligt syfte i att lära 

elever att ta ansvar för sig själv samt lita på sin egen förmåga och där samhället beskrivs vara 

grundat på självständighet snarare än kollektivt ansvar och solidaritet. Detta individfokus lever 

sedan kvar i 2011 års läroplaner (2020, s. 234f). Dessa resultat, kring kollektivet och individen, är 

av stort intresse för den egna studien, då de pekar på en förändring över tid som för den egna 

studien är avgörande. Utifrån Åström Elmersjös studie går det att anta att liknande resultat står att 

finna i läroböcker över tid, eftersom läroboken ses som en konkretisering av läroplanen. Viktigt 

blir att betänka den fördröjning som identifierats i forskningsläget. Det kan innebära att resultaten 
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inte blir lika bundna till tidsperioder som för Åström Elmersjö, vilken studerat läroplaner med fasta 

årtal. Därutöver hävdas resultaten ligga i linje med teorier om det moderna och postmoderna 

samhällets beskaffenhet, vilket förstärker tesen om att dessa teoretiska utgångspunkter faller rätt 

för den egna studien.  

 
3.2.3 Utbilda för framtiden 

 
Åström Elmersjö såväl som Sandahl berör på olika sätt vilken framtid som skolan ska utbilda för 

och resultaten hänger samman med vad som sagts ovan, främst gällande synen på kollektivet kontra 

individen. En skola och ett samhällskunskapsämne där elever ska lära sig att i framtiden känna och 

ta ansvar för samhället och kollektivet, indikerar att framtiden är känd menar Åström Elmersjö. 

Samhället antas komma vara beskaffat på detta sätt i framtiden, och skolan svarar för att utbilda 

elever för denna framtid (Åström Elmersjö, 2020, s. 230). När mer individuella värden gradvis tar 

plats i skolan i allmänhet och i samhällskunskapsämnet i synnerhet, förändras också synen på 

framtiden. Det faktum att elever nu ska lära sig att ta ansvar för sig själva, att lita på sin egen 

förmåga samt vara flexibla innebär enligt Åström Elmersjö att framtiden inte längre ses som känd 

eller given. I stället ses det framtida samhället som okänt och snabbt föränderligt och det är således 

denna framtid skolan ska utbilda för (2020, s. 233ff). Åström Elmersjös resultat ligger här i linje 

med Sandahl som menar att “framtiden inte är bestämd”. Samtidigt menar Sandahl att framtiden 

knappt nämns i ämnesplanen för samhällskunskap, vilket kan hävas bero på det faktum att det inte 

finns någon given framtid att skriva fram (2015, s. 56, 67). De resultat som presenteras här förefaller 

viktiga utifrån den egna studiens teoretiska utgångspunkter. Hur framtiden framställts i det 

moderna kontra det postmoderna samhället hävdas ligga i linje med det Åström Elmersjö 

konstaterar, vilket stärker incitamenten för att undersöka sådana strömningar i läroböcker i 

samhällskunskap.  Därutöver konstateras att resultaten åter igen indikerar att förändring av ämnet 

över tid står att finna. 

 
Även om ingen av de studier som grundar forskningsläget fokuserar på samhällskunskapsböcker 

för högstadiet, är de resultat som framkommer intressanta för den egna studien. Det finns därmed 

anledning att återkomma till dessa i den egna studiens slutkapitel.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Utifrån forskningsläget konstateras att majoriteten av forskning kring lärobokens innehåll hamnar 

inom det historiedidaktiska, alternativt det utbildningsvetenskapliga fältet. Den egna studien utgör 

i kontrast till detta ett bidrag till samhällsdidaktiken, och anläggs därmed med teori som anses falla 

inom det samhällsvetenskapliga fältet. I följande kapitel redogörs för dessa utgångspunkter.  

 

4.1 Idealtyper 
 

Idealtyper beskrivs vara ett av Max Webers viktigaste bidrag till sociologin och det är med Weber 

som utgångspunkt detta teoriavsnitt byggs (Ritzer & Stepnisky, 2015, s. 101). Genom att skriva 

fram idealtyper kring modernitet samt postmodernitet tillåts de teoretiska utgångspunkterna ligga 

närmare den egna undersökningens frågor än vad som annars vore möjligt. Idealtyper utgör 

nämligen avgränsade och tydliga beskrivningar genom att betona en eller flera särskilda aspekter 

eller perspektiv, i det här fallet kring modernitet samt postmodernitet (Weber, 1903–1917/1945, s. 

89f). Idealtyperna fångar således in centrala aspekter som ligger i linje med den egna studiens frågor, 

men bör användas med försiktighet. Det finns en medvetenhet om att idealtyperna är mentala 

konstruktioner som inte utgör beskrivningar av verkligheten, och som därför inte står att finna och 

därmed inte kan bevisas empiriskt. Således finns också en insikt om att verkligheten kan skilja sig 

från de idealtyper som skrivs fram. Weber påtalar detta genom att framhålla att idealtyper ska ses 

som just konstruktioner eller rent av utopier. De är inte objektiva förklaringar eller beskrivningar 

av verkligheten, utan snarare analytiska verktyg som tillåter en förenklad bild av denna nämnda 

verklighet och som kan jämföras och undersökas för att förklara ett fenomen (Weber, 1903–

1917/1945, s. 90ff). Den medvetenhet och försiktighet som nämns ovan är nödvändig vid 

användandet av idealtyper i allmänhet, och måhända vid idealtyper om modernism och 

postmodernism i synnerhet. Användandet av idealtyper om just modernitet och postmodernitet 

går nämligen emot Anthony Giddens (1996) hållning om att dessa inte kan ses som skilda samhällen 

eller ordningar. Postmodernism, som av många beskrivs som ett “nytt” samhälle, vilket utgör ett 

brott mot det moderna, är enligt Giddens i själva verket enbart en mer radikal fas av det moderna 

samhället (1996, s. 13, 54). Även Bauman (1998) ställer frågan kring huruvida den tid vi lever i kan 

ses som enbart postmodern eller inte och menar att tydliga drag från det moderna samhället är 

fortsatt synliga (s. 111). För den egna studien krävs dock att modernitet och postmodernitet går att 

definiera som två skilda samhällen eller ordningar, varför användandet av idealtyper ses som 

nödvändigt. 
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4.2 De teoretiska begreppen 
 

Som anförts tidigare anläggs den här studien med teori om modernitet och postmodernitet. Innan 

dessa kan definieras och idealtyperna utkristalliseras, behöver dock begreppen som sådana 

ventileras. Modernism och postmodernism utgör teoretiska begrepp som används för att beskriva 

en viss samhällsordning eller ett samhälles beskaffenhet. Vidare kan begreppen hjälpa till att förstå 

samt förklara särskilda fenomen, företeelser eller aspekter inom ett visst samhälle. Det faktum att 

de är just teoretiska begrepp innebär att de, i likhet med vad som ovan hävdas gälla för idealtyper, 

inte kan ses som exakta beskrivningar av verkligheten. Snarare ses de som försök till att teoretisera 

denna verklighet. Begreppet “modernism”, “modernitet” eller “det moderna samhället” används 

konsekvent och relativt entydigt i litteraturen och av olika skribenter och teoretiker, varför det 

också används oreflekterat i den här studien. Vilket begrepp som ska användas för den 

samhällsordning som följer på modernismen är dock inte lika givet. Området är väl omskrivet inom 

det samhällsvetenskapliga gebitet men någon entydig definition finns inte. Teoretiker är inte 

överens vare sig när det kommer till vilket begrepp som ska användas eller vad det ska inrymma 

(Andersson Hult, 2021, s. 52; Alvesson, 2003, s. 23ff). Wendy Brown, amerikansk statsvetare, 

använder begreppet senmodernitet medan den polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman i 

stället talar om postmodernitet eller postmodernism (se exempelvis Brown, 2008; Bauman, 1998). 

Giddens å sin sida uppfattas inte vara konsekvent i sin användning utan använder såväl “den 

senmoderna epoken” som “postmodernitet” (se exempelvis Giddens, 1991; Giddens 1996). 

 

För att markera den teoretiska skillnad som hävdas finnas mellan modernitet och det samhälle eller 

den ordning som följer “efter” denna, används för den här studien “postmodernitet”. Detta 

eftersom begreppet “senmodernitet” kan indikera att det snarare handlar om en senare fas eller del 

av moderniteten och inte en ny samhällsordning.  Vidare kan hända att, i likhet med hur flertalet 

teoretiker gör, begreppet “postmodernism” används i studien. Detta trots att Giddens menar att 

just “postmodernism” bör vara förbehållet stilar eller rörelser som kan kopplas till exempelvis 

litteratur, konst eller arkitektur, något som även diskuteras av Alvesson (Giddens, 1996, s. 49; 

Alvesson, 2003, s. 24).  

 
Ovan anförs att samsyn kring själva användningen av begreppen saknas, i vart fall när det kommer 

till postmoderniteten. Detta hävdas även gälla för vad begreppen innefattar och avser. I jämförelse 

med postmodernitet anses begreppet modernitet vara klart mer avgränsat, både vad gäller tid och 

innehåll. I vid mening använder Giddens begreppet som beteckning på den samhällsordning som 

växer fram i Europa efter feodalsamhällets avskaffande, men framhåller att det främst är under 
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1900-talet, och med industrialiseringen, som moderniteten utvecklar den karaktäristika som idag 

kännetecknar epoken (1991, s. 24; 1996, s. 23). För postmoderniteten däremot saknas denna tydliga 

avgränsning. Till att börja med går det inte säga när i tiden skiftet från ett modernt samhälle till ett 

postmodernt dito sker. Det går inte ens att med säkerhet att säga att detta fullt ut har skett. Såväl 

Giddens som Bauman framför, som vi sett ovan, att det är möjligt att dessa två samexisterar och 

att postmoderniteten på olika sätt utgör en vidareutveckling av moderniteten. Oavsett anses denna 

övergång, om den nu finns, skett gradvis varför den också ses som omöjlig att tidsbestämma. I 

vissa avseenden och för vissa aspekter hävdas dock markanta skillnader vara synliga mellan de båda 

samhällsordningarna och det är också några av dessa som är av särskilt intresse här. Vidare ses det 

inte som möjligt att inom ramen för denna studie tillämpa teorierna i sin helhet. Därför fokuseras 

vissa av dessa aspekter, fenomen eller variabler särskilt. Idealtyperna som skrivs fram byggs upp av 

tre variabler vilka redogörs samt diskuteras för under två rubriker. Först tar modernitetens 

respektive postmodernitetens syn på kollektivet kontra individen plats. Här inryms även skillnader 

i demokratisyn. Därefter följer modernitetens och postmodernitetens olika syn på framtiden. 

Avslutningsvis skrivs de båda teorierna, om de nu kan ses som två skilda sådana, till stora delar 

fram genom de teoretiker som primärt anses ägna sig åt postmodernism. Detta eftersom 

postmoderniteten av dessa teoretiker frekvent förklaras genom, men också ställs i kontrast till, 

moderniteten. Det är svårt att säga något om det ena utan att samtidigt säga något om det andra. 

Exempelvis hävdas såväl Giddens som Bauman på samma gång säga något om både modernitet 

och postmodernitet, vilket även gäller för Brown. 

 
4.3 Kollektivism kontra individualism 

 
Till att börja med bidrar Karl R. Popper (1986/1997) med definitioner av begreppen kollektivism 

respektive individualism som gör sig gällande även här. Popper menar att de båda begreppen ofta 

används som motsatser till varandra, vilket i sig inte utgör ett problem. Problemet uppstår när 

individualism å sin sida används synonymt med ord som “egoism” eller själviskhet” medan 

kollektivism i stället förknippas med “medmänsklighet” och “osjälviskhet” (s. 362). Även Émile 

Durkheim anses ställa sig bakom denna definition. Här handlar det dock inte om uttalad 

individualism, utan snarare om en “individkult”, vilken enligt Durkheim inte bör förväxlas med 

egoism (Ritzer & Stepniksy, 2015, s. 95). I likhet med Popper, såväl som Durkheim, använder den 

här studien begreppen som motsatser till varandra, men avstår att använda dem som synonymer 

till värdeord som exempelvis egoism kontra medmänsklighet.  
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Att leva i en sådan avskildhet är inte möjligt under moderniteten.  
    (Giddens, 1991, s. 42) 

 
Även utan vetskap om vad “en sådan avskildhet” mer precist innebär, säger citatet något om 

moderniteten. Här framgår att det under moderniteten inte går att leva utan något särskilt, men 

vad? Det Giddens åsyftar här är de experter och den expertis som finns inom det moderna 

samhällets institutioner, vilka i sig är kännetecknande för moderniteten. På många sätt kan det 

moderna samhället hävdas utgöra institutionernas guldålder. Det är nu organisering, organisationer 

och institutioner växer fram, vilket utgör ett tydligt brott mot det förmoderna samhället (Giddens, 

1991, s. 25). Institutionerna och dess karaktär kommer här inte att beröras ytterligare, utan snarare 

fokuseras det som det institutionella samhället både innebär och förutsätter. Bauman (2001) menar 

att institutioner är nödvändiga då individer inte kan klara sig själva, vilket särskilt gäller för de 

resurssvaga i samhället. I stället behöver man “sluta leden och engagera sig i kollektiva handlingar”. 

Bildandet av och engagemanget i fackföreningar får utgöra exempel på sådana kollektiva 

handlingar. Bauman (2001) menar att det moderna samhällets fackföreningar kan tillgodose 

gemensamma intressen genom just kollektivet och det gemensamma (s. 33f, 61). Bauman får här 

stöd av Robert D. Putnam (2001) som menar att fackföreningar och andra organisationer av detta 

slag, är viktiga för såväl social solidaritet som för ömsesidig hjälp, men också för så kallat delat 

expertkunnande (s. 83). Fackföreningarna hävdas därutöver aktualisera Durkheims tanke om 

kollektiva representationer. Dessa beskrivs som en kraft vilken, genom att samla värderingar, 

normer och kollektiva övertygelser, motiverar människor att anpassa sig efter kollektiva krav 

(Ritzer & Stepnisky, 2015, s. 73).   

 

För att det institutionella samhället ska fungera krävs något av kollektivet, nämligen tilltro till just 

institutioner och den expertis som finns inom dem. Giddens menar att denna tillit är helt nödvändig 

i det moderna samhället (1996, s. 85), vilket åter aktualiserar citatet ovan. Det går inte att stå utanför 

det system och de institutioner som utgör samhället, utan det är nödvändigt att känna tillit och 

därmed ingå i det och dem. Bauman, genom Alain Peyrefitte, håller med om denna nödvändiga 

tillit men benämner den i stället som förtroende för institutioner, men också för sig själv och andra, 

det vill säga förtroende för kollektivet och gemenskapen (Bauman, 2001, s. 39). Durkheim bekräftar 

nödvändigheten av att känna tilltro till expertis, men förklarar snarare det moderna samhällets 

institutioner som en effekt av beroende. Specialisering och expertis inom ett område förutsätter att 

andra blir experter inom andra områden. Således skapas ett ömsesidigt beroende, inte enbart mellan 

individer, men också av och mellan institutioner, vilket stärker den kollektivistiska tanken (Ritzer 

& Stepnisky, 2015, s. 75). Robert D. Putnam (2001) talar här om sociala förbindelser och nätverk 



17  

inom vilka vissa förpliktelser råder. Dessa bygger bland annat på ömsesidighet och förväntan enligt 

tanken om att tjänster återgäldas, av motparten eller annan (s. 20). Även Peter Gustavsson ställer 

sig bakom denna gemenskap som kännetecknande för moderniteten, genom att referera till det 

moderna samhället som universalistiskt. Detta innefattar en kollektiv strävan som faller tillbaka på 

de institutioner som ses som så centrala (Gustavsson, 2014, s. 271).  

 
Om vi går in i en fas av postmodernitet, innebär detta att den sociala utvecklingens bana för oss bort från 

modernitetens institutioner och hänemot en ny och välavgränsad typ av ordning. 
        (Giddens, 1996, s. 49) 

 
När det kommer till vad som anförts ovan kring kollektiv organisering och institutioner, bryter det 

postmoderna samhället tydligt med det moderna. I citatet ovan framgår att de moderna 

institutionerna försvagats och stället anses utvecklingen föra oss mot mer individuella värden, där 

individen står i centrum och där institutioner tappar sin legitimitet. Kollektivet splittrats och löses 

upp till förmån för individer varvid den styrka som tidigare låg i de moderna institutionerna 

överlämnas till dessa enskilda individer (Bauman, 2001, s. 63, 129). Detta gör sig gällande även i 

arbetslivet. Till skillnad från tidigare är det inte längre givet att man blir kvar på en plats, arbetsplats 

eller annan, över tid. Inte heller behöver det ses som önskvärt. I stället är det snarare förväntat att 

man kommer att byta jobb och karriär. Långvariga anställningar har bytts mot korttidsanställningar 

och rullande eller inga kontrakt alls. Det faktum att en fast anställning i dag benämns som “tills 

vidare” vittnar om denna föränderlighet och instabilitet (Bauman, 2001, s. 34, 127f). Således tappar 

exempelvis de moderna fackföreningarna sin ställning. Det finns helt enkelt ingen poäng med att 

engagera sig för att skapa en god samvaro om samvaron är tillfällig. Putnam (2001) bekräftar detta 

genom att använda olika arbetsrelaterade organisationer i USA som exempel. Med dessa framträder 

bilden av hur medlemsantalet kraftigt minskat sedan mitten av 1970-talet. Putnam identifierar inte 

enbart detta i arbetsrelaterade organisationer, utan menar att det kollektiva engagemanget backat 

inom en rad, för att inte säga de flesta, områden där politik, religion och all form av föreningsliv 

kan nämnas som exempel (s. 83f, 192).  

 
Utifrån det som anförts ovan konstateras att det för moderniteten respektive postmoderniteten 

framträder olika demokratisyner. Den moderna kollektivistiska demokratisynen hävdas i mångt och 

mycket ha ersatts av en klart mer individualistisk motsvarighet. I det moderna samhället kommer 

medlemmarna tillsammans och kollektivt fram till hur villkoren för samlevnad ska se ut, där 

kollektiv trygghet, vilken garanteras genom de moderna institutionerna, men också solidaritet, ses 

som centralt (Bauman, 2001, s. 71). Den demokratisyn som här gör sig gällande anses grunda sig 
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socialismen, där kollektivet ges en framskjuten ställning. Problem löses bäst genom att hjälpas åt 

och den gemensamma strävan anses vara av större, såväl moraliskt som praktisk, värde jämfört 

med egna intressen (Heywood, 2012, s. 100ff). Karl Marx och Frederick Engels talar här om 

centralisering av en rad viktiga samhällsfunktioner för att säkra den jämlikhet och solidaritet som 

bör råda, och där ovan diskuterade institutioner blir centrala. Tanken om jämlikhet som politiskt 

mål, samt tanken om den kollektiva allmännyttan, stärks ytterligare av Marx och Engels ståndpunkt 

om att alla barn bör erbjudas gratis skolgång, vilket i det långa loppet ses som gynnsamt för alla 

(Marx & Engels, 1968, s. 53).  

 
Även om den demokratiska tanken om gemensamt beslutsfattande hävdas leva vidare i det 

postmoderna samhället står vissa ideologiska skillnader att finna vilket också anförs ovan. Där 

moderniteten talar om kollektivet och det gemensamma talar i stället postmoderniteten om 

individen. Individen i centrum ses som en av liberalismens kärnpunkter, varför en liberal 

demokratisyn i detta avseende blir aktuell här. John Stuart Mill (1806–1873/2003) bidrar här genom 

att framföra att var och en ska vara fri att handla efter eget intresse och utan vare sig fysiska eller 

moraliska hinder från sina medmänniskor eller kollektivet. Mill, som försvarare av individuella 

värden, menar dock att den enskilde individen står under kollektivets skydd och att denne därmed 

att skyldig att uppträda på ett visst sätt mot detta kollektiv. Drar man nytta av fördelarna, måste 

man också vara med och bidra (s. 121, 150f).  

 

4.4 Finns det någon framtid? 
 
… framtiden bär på nästan all mening i det moderna utvecklingsoptimistiska medvetandet.  

        (Brown, 2008, s. 147) 

 
På rubrikens fråga, vilket även framgår av citatet, svarar moderniteten tveklöst ja. Bauman (2001) 

menar att det moderna samhällets tidshorisonter är långsiktiga. Denna långsiktighet och stabilitet 

letar sig in i alla livets aspekter, där samhället i stort, arbetsliv samt relationer kan nämnas som 

exempel. Dessa ses samtliga som just stabila, varför det också ligger i alla parters intresse att skapa 

en god och hållbar samlevnad (s. 33ff). Mot bakgrund mot denna långsiktighet och stabilitet blir 

framtiden känd för var och en, varför den också är möjlig att tro på. Det moderna samhällets 

trygghet tillåter således en framtidstro och det går i stort att lita på vad framtiden kommer att föra 

med sig. Därför är också både önskvärt och möjligt att förbereda och utbilda sig för denna framtid, 

vilket knyter an till citatet ovan. Bauman (2001) menar dock att en trygg och känd framtid inte 

enbart kan ses som en positiv bieffekt av stabilitet och långsiktighet, utan att moderniteten hade en 
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aktiv uppgift i att faktiskt skapa denna framtid. Här, i det moderna samhället, planeras noga för det 

samhälle där “de flesta, om inte alla, invånare i framtidens värld förväntades leva” (s. 82f). Brown 

(2008) bidrar här genom att mena att framtiden tillåts hamna i centrum i det utvecklingsoptimistiska 

moderna samhället, vilket bland annat hävdas innebära högre förväntad livslängd (s. 143f). 

 
Giddens (1991) menar att den moderna framtidsorienteringen skiljer det moderna samhället från 

det förmoderna, där fokus i stället riktas mot det förflutna (s. 41). Den skiljer även det moderna 

samhället från det postmoderna, vilket i stället ses som kortsiktigt och instabilt. De långa 

tidshorisonterna ersätts här av en klart mer kortsiktig mentalitet. Bauman och Giddens 

ståndpunkter om att begreppen individualism och postmodernism i sig är föränderliga är 

applicerbara på det postmoderna samhället i stort. Institutionernas stabilitet och långsiktighet har 

bytts ut mot instabilitet och kortsiktighet och i det postmoderna samhället är individerna ständigt 

i rörelse, med mängder av valmöjligheter. Bauman (2001) menar att den trygga och kända framtid 

som erbjuds i det kollektiva moderna samhället hotas av den postmoderna individuella friheten. 

Med detta följer att framtiden blir såväl osäker som okänd, varför den inte går att vare sig tro eller 

lita på. Viktigt blir här att inte uppfatta osäker som synonymt med farlig. Det går inte längre att 

tillsammans rusta för den framtid man vet kommer, utan framtiden, med dess katastrofer, är 

nyckfull och ologisk. Därmed finns det inte någon mening att verka för ett allmänintresse. Inte 

heller finns det någon mening att tänka på framtiden. Postmodernismens kortsiktighet tar därmed 

ut sin rätt. Om inte den tid man lever i nu är säker, planerar man inte heller för framtiden (s. 35, 

40, 71). 

 
Avslutningsvis får Bauman stöd av såväl Giddens som Brown när det gäller tanken om framtiden 

som död. Giddens (1991) menar, precis som Bauman, att det faktum att nuet präglas av 

föränderlighet medför att förväntningarna om framtiden omkullkastas och blir meningslösa (s. 40f). 

Brown (2008) å sin sida förklarar avsaknaden av framtidstro med det faktum att det postmoderna 

samhället saknar historisk riktning. Moderniteten i sig utgjorde ett löfte om framtiden, men när 

detta löfte i det postmoderna samhället dör, dör också tron på denna framtid. Därmed finns det 

ingen mening att förbereda eller utbilda för framtiden (s. 67, 147).  

 

4.5 Sammanfattande diskussion 
 
Ovan utkristalliserar sig två idealtyper, en kring modernitet och det moderna samhället samt en 

kring postmodernitet och det postmoderna samhället. De demokratisyner som blir aktuella hävdas 

grunda sig i kollektivistiska respektive individualistiska värden. Konstateras gör att det i det 
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moderna samhället finns ett stort samhälleligt fokus, där kollektivet och det gemensamma står i 

centrum. Detta samhälle är inte i avsaknad av individer, men “det gemensamma bästa” ses som 

överordnat individuella intressen. Detta exemplifieras bland annat genom kollektivt engagemang i 

fackföreningar och inte minst genom den tilltro till institutioner som ses som centralt i det moderna 

samhället. Det postmoderna samhället utgör i stället ett brott mot detta kollektiv. Här står individen 

och de egna intressena i centrum. Det finns ingen mening att engagera sig i gemensamma intressen 

om inte de individuella intressena på samma gång tillgodoses. Var och en är fri att välja och därmed 

också fria att lösa de problem som uppstår. Där moderniteten präglas av långsiktighet och stabilitet 

är postmodernitetens i stället kortsiktig och förgänglig. Även här står exempel inom arbetslivet att 

finna, då långvariga anställningskontrakt ersatts med kortvariga och där det nära nog är förväntat 

med byte av jobb, snarare än att vara kvar på en och samma plats över tid. Denna föränderlighet 

medför att samhället för individen blir instabilt och osäkert, vilket speglas i avsaknaden av 

framtidstro. Det finns i denna instabila och osäkra värld ingen mening att vare sig tro, lita eller 

förbereda för framtiden eftersom det inte går att säga hur denna ser ut. I det moderna samhället 

däremot är framtidstron högst central. Långsiktighet och stabilitet medför att framtiden blir känd, 

varför den också blir möjlig att tro på.  
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5. Metod och Material 
 
I detta kapitel beskrivs den analysmetod som används för att besvara studiens frågeställningar. Med 

denna metod analyseras det empiriska materialet utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

presenterats i teoriavsnittet, nämligen idealtyper om modernism och postmodernism. Vidare 

innehåller kapitlet en beskrivning av det material som utgör studiens empiri. Kapitlet redogör även 

för det urval som gjorts gällande materialet och studiens validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

5.1 Kvalitativ textanalys 
 
Det tidigare forskningsläget visar att en metod med ett kvalitativt förhållningssätt är klart 

föredragen vid denna typ av studier. Denna preferens förklaras genom att ord utgör själva 

studieobjektet. En kvalitativ ansats lämpar sig därmed väl för den egna studien, vars studieobjekt 

utgörs av just ord, mer specifikt det skrivna ordet i form av lärobokstext. Dessutom, menar Martyn 

Denscombe (2018), lämpar sig just en kvalitativ ansats väl när det kommer till avgränsade och 

djupgående studier, vilket den egna studien hävdas utgöra exempel på (s. 393, 426). Vidare faller 

sig textanalys naturligt, helt enkelt eftersom andra metoder skulle misslyckas med att fånga in 

studiens syfte. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns och Lena 

Wängnerud (2017) framhåller att terminologin för den typ av studier som avser kvalitativ analys av 

text varierar. De väljer dock att i sin enkelhet benämna metoden som kvalitativ textanalys och det 

är också detta begrepp och denna metod som används för den här studien. Vidare möjliggör den 

kvalitativa textanalysen att särskilda aspekter av textens innehåll kan undersökas samt blottläggas. 

Det blir möjligt att undersöka det som står “på raderna” men också det som står mellan dem. 

Explicita såväl som implicita, manifesta såväl som latenta, synliga såväl som dolda innebörder kan 

synliggöras (Denscombe, 2018, s. 401; Esaiasson m.fl., 2017, s. 227). Detta ses som klart 

nödvändigt för att kunna besvara studiens frågeställningar. En kvantitativ metod hade visserligen 

kunnat avslöja och indikera det som står på raderna, som är explicit, manifest eller synligt, men har 

av uppenbara skäl valts bort eftersom en sådan metod inte skulle lyckas med att avslöja något 

mer.  Av samma anledning har metoder som syftar till att identifiera förekomst valts bort.  

 
Den kvalitativa textanalysen har inte till uppgift att generera sammanfattningar av de texter som 

undersöks, utan snarare syftar den till att ta reda på vad texten säger samt vilken mening den bär. 

Vidare ger den svar på frågor om hur, vad och vilka sorters idéer som finns representerade i ett 

material. Att dessutom undersöka förändringar av särskilda aspekter över tid ses som särskilt 

fruktbart (Esaiasson, 2017, s. 211ff, 226). Textanalysen sker genom noggrann, aktiv och upprepad 
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läsning av materialet. Studiens frågeställningar besvaras genom att ställa frågor till texten. Dessa 

utgör grunden för analysen och beskrivs som empiriska indikatorer, vilka pekar på det som söks i 

materialet. Det är därmed viktigt att rätt frågor ställs (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 222). Studiens syfte 

samt frågeställningar, men även de idealtyper som skrivits fram i teoriavsnittet, blir här mycket 

viktiga. Dessa ligger stilla mot det empiriska materialet och utifrån dem formuleras de frågor som 

ska generera ett resultat.  Således utgör idealtyperna kring modernitet och postmodernitet det 

analysverktyg med vars hjälp centrala aspekter lyfts fram och textens mening synliggörs. De kan 

beskrivas som ett raster vilket läggs ovanpå texten för att synliggöra innehållet (Bergström & 

Boréus, 2012, s, 150). Ovan nämns att metoden kan ge svar på vilka sorts idéer som framträder i 

materialet. Detta ses som centralt för den egna studien, vars analys därmed blir idécentrerad. Detta 

innebär att fokus läggs på textens innehåll snarare än vem står bakom den. Analysen sker som 

bekant genom upprepad läsning av det empiriska materialet. I ett första steg stiftas bekantskap med 

texten genom en mer översiktlig läsning, och därefter läses materialet mer noggrant. Här ställs de 

frågor till texten som talats om tidigare. Frågorna ställs systematiskt till samtliga texter som ingår i 

studien. Olika frågor ger olika svar och det blir därmed viktigt att ställa samma frågor till de olika 

texterna. Med fördel fokuseras dessutom en fråga i taget (Esaiasson m.fl., 2017, s. 224ff).  

 
Som alltid vid kvalitativa studier sker någon form av tolkning, i det här fallet rör det sig om tolkning 

av lärobokstext. Mer specifikt handlar det om att tolka denna lärobokstext utifrån det analysverktyg 

som utgörs av idealtyperna, d.v.s. att försöka förstå vad texten säger genom att ställa frågor till den. 

Tolkningen sker i själva verket i två steg. Dels sker tolkning av själva texten, vilken därigenom ges 

mening och genererar ett resultat, dels sker tolkning av själva resultatet, vilket i sin tur genererar en 

slutsats (Bergström & Boréus, 2012, s. 30).  Tolkningsarbete innebär alltid en risk, eftersom en 

tolkning är just det, en tolkning. Det finns olika sätt att bygga bort en del av denna risk för att på 

så sätt öka såväl studiens validitet som reliabilitet. Ett sådant sätt är att se till att avståndet mellan 

uttolkaren och den text som undersöks är så litet som möjligt. Det innebär helt enkelt att uttolkaren 

är bekant med den typ av text som ska analyseras, samt är insatt i det sammanhang den är 

producerad i och för (Esaiasson m.fl., 2017, s. 227). För den egna studien hävdas detta vara 

tillgodosett. Dock föreligger i och med detta ytterligare en risk, nämligen att uttolkaren tar med 

vissa erfarenheter och viss förförståelse in i tolkningsarbetet. Tolkningsarbete är sällan eller aldrig 

objektivt utan snarare hävdas arbetet alltid innefatta ett visst mått av subjektivitet. Därmed blir 

tydliga belägg för det som påstås, transparens samt en öppen argumentation för de slutsatser som 

dras av yttersta vikt, liksom kravet på korrekt referenshantering för att undvika plagiering. Vidare 

hanteras citat och referenser på ett korrekt sätt, vilket dessutom hävdas stärka reliabilitet.  
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Den egna studien hävdas innehålla vissa komparativa inslag. Dels jämförs läroböckernas innehåll 

över tid och de olika läroböckerna ställs därmed mot varandra, dels ställs läroböckernas innehåll 

mot de framskrivna idealtyperna. Innehållet analyseras därmed utifrån på förhand definierade 

modeller och idéer, vilket innebär att stora delar av arbetet sker relativt tidigt i processen (Esaiasson 

m.fl., 2017, s. 223). Då materialet ska analyseras utifrån på förhand definierade idéer ställs höga 

krav på analysverktyget och vikten av att ställa rätt frågor aktualiseras åter. Vidare blir det åter 

viktigt att hålla dessa frågor hårt i handen, för att inte riskera att studien ger svar på andra frågor 

än de som ställs i syfte och frågeställningar.  

 
Avslutningsvis gör den egna studien en ansats till att generera ny, väsentlig kunskap genom att i 

viss mån utgöra ett brott mot majoriteten av tidigare läroboksstudier. Studien ämnar nämligen inte 

enbart bekräfta utan även pröva de teoretiska utgångspunkternas giltighet, vilket enligt Karl R. 

Popper (1986) benämner som falsifiering. Popper menar att det ingår i det vetenskapliga arbetet 

att lägga fram men också testa teorier. Det innebär dock inte att falsifiering bör vara det enda som 

finns framför ögonen utan snarare handlar det om att vara kritisk mot de teorier om anlagts (s. 

136f, 142). För den egna studien innebär det att, som nämnts tidigare, de teoretiska 

utgångspunkterna, d.v.s. de framskrivna idealtyperna, ligger stilla mot det empiriska materialet, men 

att det finns utrymme för kritik mot dessa i förhållande till det resultat som framträder.  

 

5.2 Material och urval 
 
Då studiens syfte är att, utifrån samhällsteori om modernitet och postmodernitet, analysera 

läroböcker, utgörs materialet naturligt av just sådana. Studien begränsas till att enbart omfatta 

läroböcker i samhällskunskap riktade mot undervisning i grundskolans årskurs 7–9. För att kunna 

besvara studiens frågeställningar behöver läroböcker över tid studeras, varför 

samhällskunskapsböcker skrivna mot respektive Lgr80, Lpo94 samt Lgr11 inkluderas. Följaktligen 

har urvalet gjorts strategiskt, där det valda materialet svarar mot studiens syfte och frågeställningar 

och där läroböckerna valts utifrån sin inriktning mot såväl ämne som årskurs samt mot vilken 

läroplan den är skriven. Totalt ingår nio läroböcker, tre för respektive läroplan. I jämförelse med 

Ingmarie Danielsson Malmros studie, vilken omfattar totalt 52 läroböcker, kan detta te sig som lite. 

Samma sak i förhållande till Janne Holméns studie. Båda dessa utgör dock exempel på 

avhandlingar, medan den egna studien ska rymmas inom ramen för ett examensarbete. Det, i 

jämförelse ringa, antalet läroböcker ses därmed som fullgott för att besvara studiens 

forskningsfrågor.  
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Titlarna är valda dels utifrån tillgänglighet, dels utifrån bekantskap, framför allt när det kommer till 

de läroböcker som är skrivna mot Lgr11. Samtliga av dessa har stiftats bekantskap med i olika 

undervisningssammanhang. Vidare lämpar sig den egna studien inte för att analysera läroböckernas 

innehåll i sin helhet. För att avgränsa studien analyseras kapitel, arbetsområden, teman eller avsnitt 

som berör demokrati, Sveriges politiska system samt arbetsliv. Dessa finns representerade i samtliga 

läroböcker som ingår i studien, men kan ha olika benämningar. Även detta urval ses som strategiskt 

då de tillsammans svarar mot de aspekter som presenterats i teoriavsnittet. Följande böcker ingår i 

studien:  

  

· Fakta om samhället: Om Sverige och svenskarna av Leif Kristiansson. Utgiven 1985 av Skeab 

förlag AB. Boken omfattar totalt 254 sidor, varav 59 av dessa används som empiriskt 

material i den egna studien.  

 

· Horisont 3: Lärobok i samhällsorienterande ämnen för högstadiet av Lars Hildingson, Lennart 

Husén, Per Thorstensson, Leif berg, Swen-Ingvar Ekberg, Lars Eriksson, Kaj Hildingson, 

Karin Skrutkowska och Hans Thorbjörnsson. Utgiven 1991 av Bokförlaget Natur och 

Kultur. Boken hävdas, i jämförelse med övriga läroböcker, trots sin 427 sidor bidra med 

relativt lite material. De kapitel som är aktuella här omfattar 27 sidor. Delar av det tema 

som utgör “arbetsliv” ingår under ett annat kapitel men inkluderas likväl, vilket gör att 3 

sidor tillkommer. 

  

· SO-boken: Samhällskunskap åk 7–9 av Sture Långström, Erik Nilsson och Göran Swanelid. 

Utgiven 1992 av Gleerups förlag. Boken omfattar 327 sidor, varav 51 sidor används här. 

 

· SO-boken: Samhällskunskap Kompakt av Sture Långström, Erik Nilsson och Göran Svanelid. 

Utgiven 1995 av CWK Gleerups Utbildningscentrum AB. Boken är en förstaupplaga men 

i allt väsentligt är en uppdatering av SO-boken Samhällskunskap. De texter som tar plats 

är därmed i stort desamma. De kapitel som används utgör 43 av bokens totalt 195 sidor. 

 
· SO Direkt Samhälle av Lars-Erik Bjessmo, Peter Fowelin, David Isaksson, Anders Johnsson 

och Lars Nohagen. Utgiven 2005 av Bonnier Utbildning AB. Boken innehåller 457 sidor, 

varav 59 sidor är aktuella för den egna studien. 
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· Kompakt samhällskunskap av Erik Nilsson, Sture Långström och Göran Swanelid. Utgiven 

2010 upplaga av Gleerups Utbildning AB. Boken uppgår i totalt 198 sidor. Av dessa 

används 53 sidor. Som titeln möjligen avslöjar, är boken en uppdaterad version av 

läroboken SO-boken Samhällskunskap Kompakt, varför dess texter i stort är desamma som i 

denna bok. 

 
· Samhälle Ämnesboken av Ulla M. Andersson, Per Ewert och Uriel Hedengren. Utgiven 2012 

av Liber AB. Av bokens av totalt 352 sidor, är 52 sidor aktuella för den egna studien. 

 

· PRIO Samhälle stadiebok av Lars-Erik Bjessmo, David Isaksson och Lars Nohagen. Utgiven 

2014 av Sanoma Utbildning AB. Av bokens 547 sidor används 52 sidor.  

 

· SOS Samhällskunskap 7–9 av Ulla Andersson och Uriel Hedengren. Utgiven 2019 av Liber 

AB. Boken omfattar 467 sidor, varav 63 av dessa är aktuella som empiriskt material. 

 

Det faktum att ett urval gjorts gör att studiens generaliserbarhet går att diskutera. Ett större antal 

läroböcker, som analyserats mer i sin helhet, hade kunnat avhjälpa detta. Som nämnts ovan ses 

detta dock inte som möjligt inom ramen för den egna studien. Det faktum att studien utgör en 

kvalitativ sådan innebär dessutom att generaliserbarheten inte är i fokus. Snarare handlar det om 

att, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, analysera och belysa vissa särskilda aspekter, i ett 

begränsat material. Att, som nämns ovan, använda flera läroböcker skrivna mot respektive läroplan 

blir ett led i att minska risken för att resultaten ger svar på något annat än det formulerade syftet 

med tillhörande frågeställningar. Detta hävdas stärka studiens validitet.  
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6. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras det resultat som framkommit genom analys av det empiriska 

materialet. Därtill besvaras studiens frågeställningar. Således ges svar på hur modern samt 

postmodern samhällsteori går att spåra i läroböcker i samhällskunskap för högstadiet, med fokus 

på kollektivism respektive individualism, samt framtidstro. Det empiriska materialet analyseras 

utifrån de idealtyper som presenterats i teoriavsnittet. För att kunna besvara den del av syftet som 

avser att pröva förändring över tid presenteras resultatet tematiskt, läroplansvis samt i kronologisk 

ordning. De två teman som redogörs för är desamma som framgår i teoriavsnittet, det vill säga 

kollektivism kontra individualism, samt huruvida det finns någon framtid eller ej. 

 
6.1 Kollektivism kontra individualism 

 
6.1.1 Lgr80 

 
Fakta om samhället 

 
Det gäller att fullgöra våra skyldigheter också! 

(Kristiansson, 1985, s. 22) 
 
I kapitlet som i läroboken Fakta om samhället behandlar demokrati framgår att upprätthållandet av 

demokratin är allas ansvar. För att den ska överleva, men också utvecklas, måste alla vara aktiva 

och inte enbart åtnjuta de rättigheter som kommer med demokrati, vilket framgår av citatet. Att 

delta i gemensamma aktiviteter beskrivs som viktigt, där samtal om samhället med “vänner och 

kamrater” nämns som exempel. Vidare framgår hur Sverige genomgått en förändring, från ett 

fattigt och odemokratisk till ett välmående, öppet och demokratiskt land. Detta till följd av 

gemensamt arbete, där många människors strävan mot samma sak gett gynnsamma resultat 

(Kristiansson, 1985, s. 22f). Beskrivningen och vikten av gemensamma aktiviteter faller tillbaka på 

de kollektiva handlingar som hör moderniteten till. Gemenskapen ses här central, då människor 

tillsammans med andra, och med hjälp av gemenskapens kraft, kan skapa förändring och 

förbättring. Vidare kan den samhällsförändring Kristiansson beskriver hävdas utgöra den 

samhälleliga förändringen från det förmoderna till det moderna samhället.  

 
I kapitlet framgår även att demokrati avser något mer än enbart ett politiskt system. Bland annat 

står att läsa om hur jämlikhetstanken präglar samhället, där större jämlikhet och mindre skillnader 

är något eftersträvansvärt. Tonvikt läggs på den ekonomiska demokratin. Kristiansson (1985) 

skriver om hur några få anses ha den ekonomiska makten, på bekostnad av de många, men att detta 
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är på väg att omdanas. Jämlikhetstanken skrivs i läroboken ytterligare fram genom allas lika 

möjlighet till utbildning, oavsett ekonomiska eller geografiska förutsättningar (s. 21, 95). Den 

jämlikhetstanke som genom detta framträder aktualiserar den moderna tanken om jämlikhet som 

politiskt mål, vilken Marx och Engels särskilt hävdas stå för. När det kommer till utbildning är 

ståndpunkten att alla (barn) ska erbjudas gratis skolgång, dels av jämlikhetsskäl, dels för 

allmännyttan.  

 

I ett avslutande avsnitt i kapitlet kring demokrati skriver Kristiansson (1985) om hur diskussioner 

förs kring att låta sprida ut de politiska besluten. Detta beskrivs som decentralisering, som ett led i 

att förlägga en del politiska beslut närmare folket (s. 24). Det faktum att det i läroboken framgår 

att diskussioner om att decentralisera förs, indikerar att andra förutsättningar, nämligen 

centralisering, råder i den tid boken är skriven. Centralisering innebär att makten är samlad, vilket 

i sin tur innebär och förutsätter institutioner. Således aktualiseras modern samhällsteori, med sina 

centrala institutioner. De centrala institutionerna framträder även i delar av boken som behandlar 

politiska system. Här ges tydliga beskrivningar av riksdagens respektive regeringens funktioner och 

arbetsmetoder (se exempelvis Kristiansson, 1985, s. 137ff; s. 150). Vidare framgår att TV och Radio 

fyller en stor funktion under själva valnatten. Till att börja med framgår att mer än hälften av landets 

invånare brukar följa valvakan på TV, vilket vittnar om en samhällelig gemenskap. Denna 

gemenskap innefattar alla, vilket Kristiansson (1985) tar upp genom att särskilt skriva fram hur 

inkludering på valnatten skapas genom specialprogram med teckentolkning på TV samt valvaka på 

minoritetsspråk på radio (s. 133). TV och radio kan här hävdas utgöra centrala samhällsfunktioner, 

eller institutioner, vilka ska verka för social jämlikhet samt solidaritet.  

 
Arbetet ger kamrater och gemenskap. 

(Kristiansson, 1895, s. 92) 
 
I det kapitel som behandlar arbetslivet framgår att arbete leder till gemenskap, och att förlusten av 

denna gemenskap, det vill säga känslan av utanförskap, är en av arbetslöshetens största faror. 

Konsekvenserna diskuteras här på individnivå men det är främst kollektivismen som, i lärobokens 

beskrivningar om arbetslivet, blir central. Att bekämpa arbetslösheten beskrivs vara en av 

samhällets viktigaste uppgifter (Kristiansson, 1985, s. 99). Detta uppfattas ligga i linje med det 

moderna samhällets allmännytta. I boken framgår att förutsättningarna på arbetsmarknaden är 

påverkningsbara genom gemensamma aktiviteter i form av facklig verksamhet. Ju fler medlemmar, 

desto mer inflytande. Genom fackföreningarna kan arbetarna och medlemmarna tillgodose 

gemensamma intressen som gynnar alla, vilket ligger i linje med de kollektiva handlingar som anses 
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hemmahörande i det moderna samhället. Vidare tar boken upp de organisationer som hör 

arbetsmarknaden till. Arbetstagarnas, med LO, TCO och SACO som exempel, såväl som 

arbetsgivarnas organisationer med exempelvis SAF, redogörs för (Kristiansson, 1985, s. 93, 102ff). 

Organisationer av detta slag hävdas vara tydliga indikatorer på modernitet. 

 
Generellt förekommer få eller inga beskrivningar som kan härledas till individualism. I kapitlet 

kring demokrati skrivs visserligen vissa demokratiska, mänskliga rättigheter fram, vilka skulle kunna 

indikera mer individuella värden. Dock framförs dessa rättigheter tydligt som “våra” vilket gör att 

de här snarare härleds till en kollektivistisk demokratisyn (Kristiansson, 1985, s. 22).  

 

 Horisont 3 

 
Vi har rätt att tala om vad vi tycker och kritisera vår regering och våra ledamöter i riksdag och 

kommunfullmäktige. Vi har rätt att kritisera allt som vi är missnöjda med i vårt eget land …  
     (Hildingson m.fl., 1991, s. 50) 

 
Citatet, hämtat ur läroboken Horisont, frammanar tydligt den tanke om gemenskap och kollektiv 

som hör det moderna samhället till. Här beskrivs demokrati som en gemensam aktivitet, en 

kollektiv handling, i vilken alla deltar men också ansvarar för. I kapitlet om demokrati skriver 

författarna vidare om hur de styrande i en demokrati får ett förtroende från väljarna. Ett förtroende 

som måste upprätthållas och som existerar av den anledning att alla inte har tid och möjlighet att 

ägna sig åt beslutsprocesser (Hildingson m.fl., 1991, s. 50). Detta stämmer väl överens med 

beskrivningen av det moderna samhället, där just förtroende och tillit skrivs fram som centralt. 

Genomgående blir den kollektivistiska samhälls- eller demokratisynen framträdande genom att ord 

som “vi, vår eller oss”. Enstaka beskrivningar indikerar mer individualistiska värden. Exempelvis 

lyfter läroboken fram individuella rättigheter så som religionsfrihet. Därutöver benämns det 

rådande styrelseskicket som ”liberal demokrati”, där människor är såväl fria som självständiga 

(Hildingson m.fl., 1991, s. 51f). Detta motsätter i viss mån beskrivningen av det moderna samhället 

och aktualiserar i stället den postmoderna teoribildningen, där individen är fri att handla efter eget 

intresse och förmåga.  

 

Kapitlet “Så styrs Sverige” ses som rent informativt och varken kollektivistiska eller 

individualistiska värden framträder tydligt. Dock aktualiseras det moderna samhället organisationer 

och institutioner i de tydliga beskrivningar av hur det politiska systemet fungerar. Exempelvis 

beskrivs organisationen för hur ett ärende behandlas noga (Hildingson, 1991, s. 112f). 
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Tillsammans skulle arbetande människor kunna räta på ryggen och våga säga emot arbetsgivaren. 
        (Hildingson m.fl., 1991, s. 161) 

 
Så beskrivs incitamentet bakom bildandet av det som brukar räknas som Sveriges första 

fackförening. Vidare beskrivs de svenska fackföreningarna som starka genom det stora 

medlemsantalet, där 95 % av landets arbetstagare är anslutna till just en fackförening. Fokus riktas 

inte enbart på fackföreningarna och arbetstagarnas organisationer, där LO utgör exempel. Även 

arbetsgivarnas organisering, exempelvis TCO och SACO tas upp (Hildingson m.fl., 1991, s. 161ff). 

Dessa arbetsrelaterade organisationer, samt behovet av dem, finns tydligt beskrivna i den moderna 

samhällsteorin, vilken således blir aktuell här. Vidare beskrivs konsekvenserna för den som av olika 

anledningar står utanför arbetslivet som svåra. Ekonomiska bekymmer beskrivs inte som det värsta. 

I stället handlar det om individens känsla av otrygghet och av att inte känna sig behövd. Här ställs 

således individen i centrum, vilket aktualiserar individualismen i det postmoderna samhället. 

 
SO-boken Samhällskunskap 

  
I en demokrati har också de valda representanterna ett stort ansvar. Vi kräver att de ska stå för sina löften, 

lyssna på väljarna och inte skaffa sig fördelar på väljarnas bekostnad …. Demokratin förutsätter delaktighet 

och engagemang hos medborgarna.        

       (Långström m.fl., 1992, s. 240) 
 
Citatet ligger väl i linje med beskrivningen av det moderna samhället. Det förtroende och den tillit 

som ses som central aktualiseras, såväl som det faktum att demokrati ses som en kollektiv handling. 

I kapitlet som i läroboken SO-boken Samhällskunskap behandlar demokrati framträder den 

kollektivistiska samhälls- eller demokratisynen på flera sätt. De politiska representanterna utses av 

folket och får därmed kollektivets förtroende att föra detta kollektivs talan. I en demokrati måste 

dessutom en vilja till samverkan och samarbete finns, vilket lutar sig mot uppfattningen om viljan 

att, i det moderna samhället, samverka för det allmänna bästa. Samtidigt skymtar det postmoderna, 

individualistiska synsättet genom beskrivningar av hur de enskilda medborgarna har rätt att fritt 

framföra sina åsikter (Långström m.fl., 1992, s. 239f).  

 

I kapitlet “Hur Sverige styrs” beskrivs hur de svenska politiska systemet bygger på ett kollektivt 

samhällsintresse, vilket bland annat exemplifieras genom att framhålla vikten av att medborgarna 

nyttjar sin rösträtt. Den, för det moderna samhället, karaktäristiska solidariteten framträder genom 

exempel på hur alla, även gamla och sjuka, ges möjlighet att göra sin röst hörd (Långström m.fl., 
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1992, s. 224). Generellt uppfattas kapitlet vara av beskrivande samt narrativ karaktär, utan tydliga 

beskrivningar som kan härledas till vare sig det moderna eller det postmoderna. 

 
Det är också mycket svårare för den som arbetar skift att delta i föreningsliv och studiecirklar. 

         (Långström m.fl., 1992, s. 143) 
 
I bokens omfattande kapitel ”Arbetsliv” framgår hur just arbetslivet bidrar till gemenskap och 

känsla av tillhörighet. Men att delta i den gemenskap som arbete innebär, medför samtidigt en risk 

att bli utestängd från andra gemenskaper, vilket framgår av citatet ovan. Här kan både 

kollektivistiska såväl som individualistiska värden läsas in. Gemenskap, i och utanför arbete, ses 

som eftersträvansvärt, vilket aktualiserar kollektivism. Men det är samtidigt den enskilde individen 

som drabbas av att inte kunna delta i gemenskapen. Genom arbete skapas sådant som andra 

människor är i behov av, vilket går att koppla till det mellanmänskliga behov som hör moderniteten 

till. Vidare lyfts arbetsrelaterade organisationer fram som ett led i “tillsammans är vi starkare”. Här 

handlar det om att tillsammans arbeta för gemensamma intressen, vilket gäller både för 

arbetstagarorganisationer som enskilda fackförbund och LO, men också för arbetsgivarnas 

organisationer i form av exempelvis TCO och SACO (Långström m.fl., 1992, s. 123ff). Det 

moderna samhällets allmännytta blir aktuell även genom beskrivningar kring hur personer med 

handikapp inkluderas på arbetsmarknaden. Detta gynnar dels den handikappade som kan delta i 

den gemenskap som arbete utgör, dels samhället som då inte behöver bära kostnader i form av 

förtidspensionering (Långström m.fl., 1992, s. 135).  

 
Målet med den svenska arbetsmarknadspolitiken är att främja “full, produktiv och fritt vald sysselsättning”. Med 

detta menas att alla ska ha riktiga arbeten som de själva har valt.  
       (Långström, 1992, s. 139) 

 
Kapitlet står dock inte utan postmoderna beskrivningar. I citatet framträder det postmoderna 

samhällets individualism genom människans rätt till fria val. Vidare beskrivs hur läsarens, vilken i 

normalfallet här utgörs av enskilda elever, liv kommer att påverkas stort av det arbete denne 

kommer att ha i framtiden. I boken framgår även att det i framtiden kommer ställas stora krav på 

varje enskild individ att vara flexibel (Långström m.fl., 1992, s. 122).   
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6.1.2 Lpo94 
 
SO-boken Samhällskunskap Kompakt 
  

Vår demokrati bygger på att medborgarna intresserar sig för vad som händer i samhället och använder sin 
rösträtt.  
        (Långström m.fl., 1995, s. 118) 

 
I kapitlet “Hur Sverige styrs”, samt i det kapitel som behandlar demokrati, beskrivs hur Sveriges 

politiska system och demokratin är beroende av medborgares engagemang och ansvarstagande och 

där krav på viljan till att samverka för det allmänna bästa finns. Vidare finns krav på förtroende 

och tillit för de folkvalda representanter väljarna gemensamt röstar fram. Dessutom beskrivs hur 

det i den svenska demokratin finns förutsättningar för alla att delta, även sjuka och gamla. Detta är 

beskrivningar som tydligt återfinns i den moderna samhällsteorin, vilken lyfter fram kollektiva 

handlingar samt tillit, förtroende men också solidaritet som centralt. Beskrivningar som kan 

härledas till postmodernitet är i jämförelse betydligt färre, även om medborgares fri- och rättigheter 

uttrycks som förutsättningar för en fungerande demokrati (Långström m.fl., 1995, s. 118, 133f ). 

 
Fackföreningen arbetar för att medlemmarna ska få så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Idén är 

att man tillsammans, i en fackförening, är starkare än om man ensam kämpar för att få bättre villkor.  
        (Långström m.fl., 1995, s. 47) 

 
Citatet, hämtat ur lärobokens kapitel “Arbetsliv”, aktualiserar det moderna samhällets kollektiva 

organisering och institutionalisering, där bildandet av fackföreningar utgör typexempel. Vidare tar 

boken upp, inte bara arbetstagarorganisationer såsom exempelvis LO, utan ger även exempel på 

arbetsgivarnas motsvarighet, i form av TCO och SACO (1995, s. 48). Värden som kan indikera 

individualism framträder i viss grad. Bland annat riktas fokus mot läsaren på individnivå genom att 

påtala att arbetslivet oundvikligen kommer få stor påverkan på det egna livet (Långström m.fl., 

1995, s. 42).   

 
SO Direkt Samhälle 

  
Men demokrati är något mer än en beslutsteknik. Tänk om en majoritet på 51 procent bestämmer att utvisa 

alla handikappade ur ett land för att spara pengar. Skulle man kunna kalla det för ett demokratiskt beslut? 
         (Bjessmo m.fl., 2005, s. 87) 
 
Som framgår i citatet talar boken SO Direkt Samhället om demokrati som något mer än ett system 

för politiskt beslutsfattande. Beskrivningarna som görs aktualiserar det moderna samhället dels 

genom att tala om demokrati som en gemensam aktivitet, dels genom att sätta det förtroende 
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folkvalda politiker ges i fokus (Bjessmo m.fl., 2005, s. 200). Men det är framförallt mer 

postmoderna värden som blir synliga. Av citatet ovan går att utläsa att demokrati innefattar fri- och 

rättigheter för den enskilda människan, samt att dessa kan komma att sättas framför allmännyttan. 

I avsnittet som redogör för mänskliga fri- och rättigheter, där åsiktsfrihet, rättssäkerhet samt sociala 

och kulturella rättigheter nämns som exempel, vänder sig boken direkt till läsaren genom att tala 

om dem som ”dina”. Även om dessa fri- och rättigheter skulle kunna beröras på samhällsnivå, 

antas här ett individfokus som stämmer överens med beskrivningar av det postmoderna samhället. 

I sin framställan om demokratiska skyldigheter antas i stället ett mer kollektivistiskt och därmed 

modernt perspektiv, då skyldigheter talas om som “våra” (Bjessmo m.fl., 2005, s. 88ff).  

 
I kapitlet “Hur styrs Sverige?” upprepas det politiska systemet som en gemensam aktivitet, där “vi” 

väljer representanter, vilka genom detta åtnjuter medborgarnas förtroende (Bjessmo m.fl., 2005, s. 

222ff). Detta förtroende hävdas även innefatta förtroendet och tilliten till det politiska systemets 

organisering, vilket tydligt redogörs för. Bland annat framgår de olika funktioner och 

ansvarsområden de politiska institutionerna har. Dessa beskrivningar stämmer överens med det 

moderna samhället, vilket lägger tonvikt vid, inte bara organisering och institutioner, utan även vid 

det förtroende och den tillit som dessa förutsätter. I övrigt innehåller kapitlet få beskrivningar som 

kan härledas till varken modern eller postmodern teoribildning.  

 
Förutom det direkta lidande som sjukdomen orsakar, drabbas man av lägre inkomst och kanske av att man i 

framtiden får en sämre ställning på arbetsmarknaden. Samhället som helhet drabbas också av den minskade 

produktion som det innebär att någon inte kan utföra sitt arbete.  
         (Bjessmo m.fl., 2005, s. 187) 
 
I det kapitel som behandlar arbetsliv framträder, som synes i citatet, värden som indikerar såväl 

modern som postmodern teoribildning. Den postmoderna individualismen framträder genom 

fokus på just den enskilde individen och hur arbete, eller avsaknad av detsamma, påverkar denne. 

Exempelvis står att läsa om hur vårt arbete påverkar synen på oss själva samt att arbete är ett tillfälle 

att känna stolthet. Vidare beskrivs hur arbete ger varje människa en identitet genom att de flesta 

vuxna människor identifierar sig med sitt yrke. Man är exempelvis i första hand “snickare, lärare 

eller sjuksköterska” och i andra hand “göteborgare, villaägare eller tonårsfar”. Ett postmodernt 

individfokus hävdas även aktualiseras genom kapitlets beskrivning av hur den enskilde individen 

på arbetsmarknaden ska vara skyddad mot all form av diskriminering. Samtidigt som arbete 

konstateras ge oss en identitet, talar boken om hur arbetet ger oss gemenskap och kontakt med 

andra. Arbetsgemenskap och arbetskamrater framhålls som en viktig del av livet, liksom känslan 

av att göra “nytta för andra” (Bjessmo m.fl., 2005, s. 170ff, 185). I citatet ovan framgår dessutom 
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hur hela samhället, det vill säga kollektivet, drabbas och påverkas av exempelvis 

långtidssjukskrivningar. Detta är beskrivningar som stämmer väl överens med centrala aspekter i 

den moderna teoribildningen, vilken ytterligare framträder genom bokens framställan av 

arbetsmarknadens organisationer. Fackliga organisationer såsom LO, TCO och SACO presenteras, 

liksom de största arbetsgivarorganisationerna. Deras uppgift beskrivs bland annat vara “att ta 

tillvara sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden”, vilket ligger i linje med det moderna 

samhällets organisering. 

 

Kompakt samhällskunskap 

 
Kan 51 procent av folket i demokratins namn besluta om åtgärder, som allvarligt kränker rättigheterna hos 

de återstående 49 procenten? Frågan visar hur stor betydelse tolerans, respekt för människovärde samt vilja 

till samarbete och kompromisser har för demokratins möjligheter att fungera.  
         (Nilsson m.fl., 2010, s. 138f) 
 
I det kapitel som, i boken Kompakt samhällskunskap, behandlar demokrati, görs beskrivningar som 

aktualiserar såväl modern som postmodern teoribildning. Citatet ovan fungerar som exempel. Här 

förutsätter demokratin tolerans och respekt för den enskilda människan. Under ett antal rubriker 

redogörs vidare för vad demokrati är, där var och ens rätt att få välja politiska representanter, rätten 

att få framföra sina åsikter, rätten att känna rättssäkerhet samt rätten att bli behandlad lika utgör 

exempel (Nilsson m.fl., 2010, s. 137f). Dessa rubriker indikerar det postmoderna samhällets 

individualistiska demokratisyn genom att i stort sätta individen och dennes rättigheter i fokus. 

Samtidigt framgår att samarbete är absolut nödvändigt för en fungerande demokrati, vilket i sin tur 

snarare stämmer överens med beskrivningar av det moderna samhällets demokratisyn. Denna 

aktualiseras även i kapitlet “Hur Sverige styrs”, där det demokratiska systemet beskrivs som ett 

kollektivt ansvar, där “vi, väljarna har avgörandet i vår hand” (Nilsson m.fl., 2010, s. 111). 

Därutöver görs kortfattade redogörelser av den politiska organiseringen och dess olika funktioner, 

vilka inte innehåller några tydliga beskrivningar som kan kopplas till varken de moderna eller det 

postmoderna.   

 
I arbetet känner vi kanske att vi gör nytta och behövs. Vi gör någonting som andra människor är i behov och 

glädje av. Det stärker självkänslan.  
         (Nilsson m.fl., 2010, s. 51) 
 
Som synes framträder även i kapitlet “Utbildning och arbete” värden som kan härledas till såväl 

det moderna som det postmoderna. Genom arbetet gör vi nytta och skapar samtidigt något som 

andra är i behov av, varor eller tjänster. Detta aktualiserar beskrivningen av det moderna samhället. 



34  

Här finns ett mellanmänskligt beroende, som delvis uppstår ur det faktum att alla inte kan ägna sig 

åt allt. Vi måste helt enkelt lita till att andra ägnar sig åt sådant vi kan komma att behöva. Den 

moderna samhällsteorin blir aktuell även genom beskrivningen av hur arbetet ger oss gemenskap, 

dels med arbetskamrater, dels i arbetsgemenskapen som sådan. Arbetslöshet, det vill säga när 

människor står utanför arbetsgemenskapen, nämns som “ett av vår tids största samhällsproblem”. 

Den moderna, kollektivistiska samhällssynen går inte att ta miste på här. Kapitlet, och diskussionen 

kring arbetslöshet, står dock inte utan beskrivningar som kan härledas till det postmoderna 

samhället, vilket kan ses i citatet ovan. Här läggs visst fokus på den enskilde individen och dennes, 

i detta fall, självkänsla. Vidare tar boken upp hur arbetslöshet påverkar på individnivå. 

Avslutningsvis berörs arbetsmarknadens organisationer, där LO, TCO, SACO och SAF nämns i 

korthet. Fackföreningar redogörs för som frivilliga sammanslutningar av arbetstagare, där syftet är 

att gå samman, eftersom man “tillsammans, i en fackförening, är starkare än om man kämpar på 

egen hand för att få bättre villkor” (Nilsson m.fl., 2010, s. 55ff). Med detta aktualiseras återigen den 

moderna samhällsteorin.  

 
6.1.3 Lgr11 

 
Samhälle Ämnesboken 

 
 Människor som lever tillsammans måste bestämma hur deras samhälle ska organiseras och styras.  
         (Andersson m.fl., 2012, s. 112) 
 
I det kapitel som i Samhälle Ämnesboken behandlar demokrati framträder en, som synes i citatet 

ovan, kollektivistisk demokratisyn. Demokratin refereras till som “vår” och “vi” måste tänka, 

diskutera och engagera oss för ett så bra samhälle som möjligt. Och ju fler som engagerar sig, 

generellt eller i en enskild fråga, ju bättre är det eftersom vi är starkare tillsammans. Ett exempel på 

detta är de intresseorganisationer som beskrivs i jämförelse med dåtidens folkrörelser. 

Miljörörelsen, kvinnorörelsen samt människorättsrörelsen utgör samtida exempel på hur 

människor organiserar sig för att påverka. Ett annat exempel är organiseringen i de arbetsrelaterade 

organisationer som tas upp i kapitlet “Arbete och försörjning”. (Andersson m.fl., 2012, s. 125f, 

195). De beskrivningar som gjorts här stämmer väl överens med det moderna samhällets karaktär. 

Här står kollektivet i centrum, allas gemensamma bästa ska verkas för och inte minst ses 

organisering av detta slag, för gemensamma intressen, som typiskt. Därutöver redogörs tydligt för 

hur dagens demokrati vilar på såväl rättigheter som skyldigheter. Rätten till liv och frihet, äganderätt 

samt religionsfrihet är exempel på rättigheter som beskrivs som individuella, vilket indikerar den 

postmoderna samhällsteorin. Andra fri- och rättigheter, så som åsikts- och yttrandefrihet, 
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rättssäkerhet eller föreningsfrihet beskrivs i stället som kollektiva. Så beskrivs även de skyldigheter 

som lyfts fram, där skyldigheten att följa lagen samt att acceptera valresultat utgör exempel 

(Andersson m.fl., 2012, s. 114ff).  

 

I kapitlet “Så styrs Sverige” framträder både en kollektivistisk samt en individualistisk 

demokratisyn. Om “vi” inte är nöjda med de politiska representanter som fått “vårt” förtroende, 

väljer “vi” annorlunda vid nästa val. Det politiska systemet refereras till som en gemensam aktivitet, 

där folkets, det vill säga kollektivets, vilja kommer till uttryck. Förankringen i det moderna ses 

därmed som självklar. Samtidigt vänder sig boken direkt till läsaren, genom att framhålla att en del 

politiska beslut påverkar “dig”, medan “du” knappt märker av andra (Andersson m.fl., 2012, s. 151, 

161). Här ställs i stället individen i fokus, vilket aktualiserar en postmodern hållning. I övrigt 

innehåller det mer informativa kapitlet få beskrivningar som härleds till modern respektive 

postmodern teoribildning.  

 
Kanske har du redan bestämt dig för vad du vill syssla med efter skolan, men troligare är nog att du inte 

riktigt vet och tycker att det är svårt att redan nu välja vilket yrke du ska satsa på i framtiden.  
         (Andersson m.fl., 2012, s. 181) 
 
Det individfokus som ses som typiskt för det postmoderna samhället är här, i inledningen till 

kapitlet “Arbete och försörjning”, tydligt. Vidare framgår hur viktigt det är med enskilda personers 

intresse för att starta egna företag, eftersom dessa företag innebär fler jobbtillfällen. Fler människor 

får det då bättre ställt, samtidigt som samhället och kollektivet utvecklas (Andersson m.fl., 2012, s. 

183). Det faktum att individer på detta sätt anses viktiga för kollektivet hävdas ligga i linje med den 

postmoderna tanken om den enskilde individens bidrag till just kollektivet. Nyttjar man kollektivets 

fördelar måste man också vara med och bidra till detta kollektiv. Under rubriken “Arbetslöshet” 

framträder i boken hur detta ses som ett problem både på individ- och samhällsnivå. Boken sätter 

den enskilde individen i fokus genom att framhålla hur denne kan drabbas, exempelvis ekonomiskt. 

Samtidigt beskrivs hur hela samhället påverkas av arbetslösheten, eftersom färre då kan vara med 

och bidra genom att betala skatt. Att genom skatt, både som anställd och som arbetsgivare, bidra 

till staten framhålls som viktigt och aktualiserar den solidariska hållningen som hör det moderna 

samhället till. En del av dessa pengar beskrivs nämligen användas till exempelvis stöd för gamla 

eller sjuka (Andersson m.fl., 2012, s. 187ff). Den postmoderna samhällsteorin blir åter aktuell då 

boken tar upp individens skydd på arbetsmarknaden i form av exempelvis lagen om 

anställningsskydd, LAS. I övrigt berörs, vilket nämnts tidigare, arbetsrelaterade organisationer. 

Dessa, så som LO, TCO, SACO samt Svenskt Näringsliv, beskrivs ha i uppgift att tillsammans 
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göra arbetsplatserna så bra som möjligt för alla. Denna organisering stämmer väl överens med det 

moderna samhällets karaktär.  

 
PRIO Samhälle 

 
När många åsikter får mötas i en öppen och saklig diskussion vinner de klokaste tankarna. På så vis använder 

man sig av den samlade hjärnkraften hos en hel befolkning.  
        (Bjessmo m.fl., 2014, s. 189) 

 
Citatet ovan beskriver, i läroboken PRIO Samhälle, demokratins grundidé, vilken hävdas aktualisera 

en kollektivistisk demokratisyn. Tillsammans kan det gemensamma bästa tillgodoses och 

tillsammans är starkare än ensam. Kapitlet som behandlar demokrati, samt kapitlet “Så styrs 

Sverige” talar vidare om demokrati som ett kollektivt system, där “vi” ger politiska representanter 

förtroende att besluta för kollektivets bästa, detta i linje med den moderna teoribildningen. 

Samtidigt talar boken om vikten av de mänskliga rättigheterna, vilka beskrivs som överordnade 

majoritetsbeslut. Dessa rättigheter, vilka gäller för alla och envar, ses som grundläggande och 

viktiga principer, vilka måste tillgodoses vid politiska beslut (Bjessmo m.fl., 2014, s. 192). Detta 

fokus hävdas aktualisera den postmoderna samhällsteorin, då individuella värden ses som 

överordnade kollektivistiska. Det moderna samhället blir åter aktuellt genom beskrivningarna av 

den politiska organisationen, där riksdag och regerings olika funktioner och ansvarsområden 

redogörs för (Andersson m.fl., 2014, s. 222ff).  

 
 Arbetet kan också betyda mycket för vår bild av oss själva. Det ger oss en identitet och en plats i samhället.  
         (Bjessmo m.fl., 2014, s. 288) 
 
Av citatet framgår att arbete, i kapitlet “Arbetslivet” beskrivs som viktigt för individen, vilket ofta 

märks när någon blir av med jobbet. Arbetslöshet beskrivs utgöra en stor tragedi för individen, 

som riskerar att känna sig utanför. Här sätts den enskilde individen tydligt i fokus, enligt den 

postmoderna samhällsteorin, men kapitlet står inte utan beskrivningar som aktualiserar även det 

moderna. Även om individen beskrivs vara den som primärt drabbas vid arbetslöshet, utgör 

arbetslöshet ett stort problem för hela samhället. Vid arbetslöshet framgår dock att ett stort ansvar 

ligger på den enskilde individen, bland annat vad gäller att själv anmäla sig till arbetsförmedlingen, 

vilken finns till som en del av den arbetsmarknadspolitik som förs för att hålla arbetslösheten nere 

(Bjessmo m.fl., 2014, s. 291ff). På arbetsmarknaden, som både arbetssökande och som anställd, 

har var och en såväl rättigheter som skyldigheter. Bland annat finns lagen om anställningsskydd, 

LAS, samt medbestämmandelagen, MBL, till för alla anställda på arbetsmarknaden. Rättigheter och 

skyldigheter är lätta att placera under den postmoderna samhällsteorin, men tas i boken snarare 
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upp som kollektiva rättigheter som omfattar alla. Undantaget är dock rätten att på arbetsmarknaden 

inte bli diskriminerad, vilket beskrivs som en av “dina” viktigaste rättigheter (Bjessmo m.fl. 2014, 

s. 299ff). Både modernitetens kollektivism och postmodernitetens individualism blir således 

aktuella i dessa beskrivningar. Arbetsmarknadens organisationer berörs under rubriken “Hur 

fungerar arbetsmarknaden?” och beskrivs här som organisationer som finns till för att olika 

förbund, exempelvis inom LO, TCO eller SACO, ska kunna ge varandra stöd och för att 

förhandlingar ska fungera smidigt. På arbetsgivarsidan nämns Svenskt Näringsliv, KFO, 

Arbetsgivarverket samt SKL (Bjessmo m.fl., 2014, s. 294). Genom dessa organisationer skymtar 

det moderna samhällets organisering och kollektiva handlande.  

 

SOS Samhälle 

 
I en demokrati är mänskliga rättigheter viktiga. De täcker in stora delar av vår tillvaro och har till syfte att se 

till att alla får ett så bra liv som möjligt.  
        (Hedengren & Andersson, 2019, s. 71) 
 
Den kollektivistiska demokratisyn som hör moderniteten till blir synlig i det kapitel som i boken 

SOS Samhälle behandlar demokrati. De mänskliga rättigheterna refereras uteslutande till som 

“våra”. Detsamma gäller för de demokratiska skyldigheterna, som “vi” måste vara medvetna om. 

Vidare beskrivs demokrati, både i kapitlet “Demokratiska rättigheter” och i kapitlet “Så styrs 

Sverige” som en gemensam aktivitet. Folket, det vill säga kollektivet, väljer de representanter som 

ska föra den politiska talan och fatta beslut enligt kollektivets intresse (Hedengren & Andersson, 

2019, s. 68). Detta stämmer väl överens med beskrivningen av den moderna kollektivistiska 

demokratisynen samt de kollektiva handlingar som ses som centrala i det moderna samhället. 

Riksdagens och regeringens funktioner redogörs vidare på för på ett informativt sätt, med få 

beskrivningar som härleds till vare sig det moderna eller det postmoderna samhället.  

 
Ska man bygga ett hus behövs många olika kompetenser. Arkitekten tar fram ritningar, konstruktören väljer 

material till grund, väggar och tak, medan snickare, elektriker, rörmokare och målare sköter det praktiska 

arbetet.  
       (Hedengren & Andersson, 2019, s. 317) 

 
Citatet ovan beskriver det ömsesidiga beroende som, genom specialisering, skapas i det moderna 

samhället. Detta aktualiserar även det förtroende och den tillit som ses som central. Generellt är 

det moderna strömningar som framträder i det kapitel som behandlar arbetslivet. Arbete beskrivs 

som samhällsnyttigt, bland annat genom den inkomstskatt och arbetsgivaravgift som tillfaller 

staten. Därmed beskrivs arbetslöshet främst vara ett samhällsproblem, eftersom färre då är med 



38  

och bidrar. “Staten får nämligen in lägre skatteinkomster om många är arbetslösa samtidigt som 

kostnaderna ökar för att hjälpa det som inte har ett arbete” (Hedengren & Andersson, 2014, s. 

329). Den moderna solidaritetstanken blir här synlig. Dock framträder vissa individualistiska 

värden, då boken menar att den enskilde individen också drabbas vid arbetslöshet. Incitamenten 

bakom att arbeta hävdas också falla tillbaka på en individualistisk samhällssyn, där individens känsla 

av att göra nytta, behov av försörjning samt möjlighet att få känna självförtroende nämns som 

exempel. Här ställs individens upplevelse av arbete framför samhällsnyttan. Samhällsnyttan och det 

gemensamma bästa blir dock åter aktuellt i redogörelsen av arbetsgivarorganisationer och 

fackförbund. Dessa beskrivs har bildats ur tanken om att man är starkare tillsammans, vilket är en 

klart modern tanke. På arbetsgivarsidan nämns Svenskt Näringsliv samt Arbetsgivarverket och 

SKL, medan LO, TCO och SACO nämns som de tre stora fackliga centralorganisationerna. 

Tillsammans förhandlar de om gemensamma intressen på arbetsmarknaden, med det bästa för alla 

för ögonen (Hedengren & Andersson, 2019, s. 333f).  

 
6.1.4 Sammanfattande jämförelser 

 
I de läroböcker som analyserats under Lgr80 hävdas det moderna samhället och den kollektivistiska 

samhälls- och demokratisynen vara klart mest framträdande. Demokratin beskrivs i samtliga böcker 

som en gemensam aktivitet eller kollektiv handling, där medborgarna har en aktiv roll och där ett 

kollektivt samhällsintresse ses som en förutsättning för att demokratin ska fungera. Det, för 

moderniteten, centrala förtroendet och den tillit som beskrivs som nödvändig framträder i de olika 

böckerna. Främst handlar det uttryckligen om behovet av kollektivets förtroende för de valda 

politiska representanter som fått i uppdrag att föra detta kollektivs talan. I en av böckerna, författad 

och utgiven 1985, framträder jämlikhets- och solidaritetstanken tydligt, inte minst genom de 

beskrivningar som framhåller jämlikhet som något eftersträvansvärt. Det moderna samhällets 

organisering och institutioner blir aktuella och framträder tydligt i de tre böckerna. Olika 

arbetsrelaterade organisationer ges stort utrymme och beskrivs som ett uttryck för “tillsammans är 

starkare än ensam”, och där man tillsammans kan tillgodose gemensamma intressen. Således 

framträder även allmännyttan, där det gemensamma bästa sätts i fokus. Det faktum att 

decentralisering tas upp som något framtida, indikerar vidare att samtiden präglas av centralisering, 

vilket ytterligare stärker det moderna samhällets närvaro. Kollektivistiska värden ses därmed som 

överordnade individualistiska, även om enstaka sådana beskrivningar går att spåra. Främst handlar 

det då om vissa individuella fri- och rättigheter, där rätten till fria val, samt religionsfrihet utgör de 

exempel som finns. Även mänskliga rättigheter berörs vilket skulle kunna indikera en postmodern, 
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individualistisk demokratisyn. Dock refereras dessa rättigheter till som “våra”, vilket snarare 

aktualiserar en modern, kollektivistisk syn.   

 
I de böcker som analyserats under Lpo94 framträder, i jämförelse med de böcker som använts för 

Lgr80, beskrivningar som tydligt går att koppla både till modernitet och postmodernitet. 

Demokratin som en gemensam, kollektiv handling fortsätter att framträda, liksom det för 

moderniteten, centrala förtroendet och den tillit som måste till i det demokratiska systemet. Detta 

gäller främst i de två äldre av de tre böckerna. Vidare framgår medborgerligt engagemang och viljan 

till samarbete och samverkan som förutsättningar för demokratin, vilket dock inte framgår lika 

tydligt i den yngre boken, författad år 2010. Jämförelsevis tar en individualistisk och därmed 

postmodern samhälls- och demokratisyn betydligt större plats än i tidigare böcker. Över tid 

identifieras en utvidgning av den enskilda människans fri- och rättigheter. Från att i den tidigaste 

boken, utgiven 1995, enbart vara svagt framträdande, till att i den senaste ta stor plats, framför allt 

i det kapitel som behandlar demokrati. Såväl modernism som postmodernism identifieras även i de 

kapitel som behandlar arbetslivet. De moderna institutionerna blir aktuella exempelvis genom 

arbetsmarknadens organisationer, medan arbete som identitetsskapande aktualiserar den 

postmoderna individualismen.   

 

Jämfört med i böckerna för Lpo94, gör den kollektivistiska demokratisynen ett återtåg i böckerna 

som analyserats under Lgr11. Denna var visserligen synlig även under Lpo94, men dess position i 

förhållande till den individualistiska demokratisynen, hävdas ha stärkts med tiden. Den 

kollektivistiska demokratisynen är klart framträdande i samtliga tre läroböcker. En avgörande 

skillnad, jämfört med i tidigare böcker, är att de mänskliga fri- och rättigheter som berörs främst 

refereras till som kollektiva och inte som individuella. Undantag finns dock. Det kollektiva 

engagemanget och organiseringen för att tillgodose gemensamma intressen, och för att påverka, 

exemplifieras inte enbart genom arbetsrelaterade organisationer såsom fackföreningar och 

förbund, utan även genom olika samtida rörelser. De moderna inslagen är därmed tydliga. Vidare 

beskrivs arbete som samhällsnyttigt, varför arbetslöshet också främst beskrivs som ett 

samhällsproblem. Ingen av de tre böckerna står dock utan postmoderna, individuella beskrivningar, 

då visst individfokus i läroböckernas texter är synligt. En viss försvagning av moderniteten 

identifieras när det kommer till arbetsrelaterade organisationer. Dessa konstateras ta allt mindre 

plats med tiden, där de gått från att tydligt presenteras och beskrivas till att enbart nämnas.  
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6.2 Finns det någon framtid? 
 

6.2.1 Lgr80 
 
Fakta om samhället 

 
Den snabba tekniska utvecklingen öppnar spännande perspektiv. Det är möjligt att låta maskiner ta hand om 

tunga och enformiga uppgifter …. Människor kan då få välja arbeten som stämmer överens med deras 

möjligheter och intressen. 
(Kristiansson, 1985, s. 93) 

 
I kapitlet “Arbetslivet” framträder till en början bilden av en relativt säker framtid. Här vet man 

vissa, om än inte alla, förutsättningar för den kommande arbetsmarknaden. Därtill beskrivs, med 

hjälp av statistik, hur antalet sysselsatta inom industriarbeten minskat och att detta är förväntat att 

fortgå, samtidigt som behovet av andra yrken, exempelvis inom handel, vård och service ökar 

(Kristiansson, 1985, s. 96). Denna beskrivning svarar mot det moderna samhällets tro på framtiden. 

Även om arbetsmarknaden i läroboken beskrivs vara under förändring, skrivs en förväntad riktning 

fram. Denna riktning gör det möjligt, men också önskvärt att förbereda sig för den framtid som är 

förväntad. Dock framträder även andra perspektiv i läroboken, vilka härleds till den postmoderna 

tanken om framtiden som osäker. Den tekniska utvecklingen som berörs i citatet skulle likväl kunna 

innebära en enorm framtida arbetslöshet. Därtill beskrivs hur framtiden för svensk industri är 

mycket osäker som en följd av globalisering (Kristiansson, 1985, s. 110). Utifrån detta ses framtiden 

i stället som mycket osäker och otrygg, vilket ligger i linje med postmodern samhällsteori.   

 

Övriga kapitel, om demokrati samt Sveriges politiska system, innehåller mycket få, eller inga 

beskrivningar som i stort kan härledas till vare sig modern eller postmodern samhällsteori. 

Undantaget är de passager som talar om hur demokratin står under ständigt hot (Kristiansson, 

1985, s. 17). Här framträder risken för en osäker och otrygg framtid, om inte demokratin försvaras.  

 
Horisont 3 

 
Prognoser, förutsägelser om framtiden, är alltid osäkra. Vad man dock säkert vet är att jobben kommer att 

förändras och att nya yrken dyker upp medan andra försvinner.  
        (Hildingson m.fl., 1991, s. 171) 

 
I läroboken Horisont framträder bilden av framtidens arbetsmarknad som osäker. Ingen kan svara 

på hur det kommer att se ut i framtiden, där en tidshorisont om tio år används. Man vet att det 
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kommer att se annorlunda ut, men man vet inte exakt hur. Dock framgår i boken att den tekniska 

utvecklingen påverkar arbetsmarknaden, där yrkeskunnande i framtiden kommer att bli viktigt. En 

god yrkesutbildning beskrivs därmed som en god förberedelse för denna osäkra framtid. Därutöver 

framgår hur Sverige, i jämförelse med andra länder, haft en låg arbetslöshet, men att den nu ökar 

även här. Framtiden blir därmed än mer osäker och instabil. Framtiden som just osäker beskriver 

det postmoderna samhällets kärnpunkt när det kommer till framtidstro, varför den också blir svår 

att tro på. Dock framträder vissa moderna strömningar, då det ändå finns en poäng med att 

förbereda sig för framtiden. Därtill görs i texten en framtidsprognos inom en rad yrkesområden. 

Bilden som framträder här är att även om gamla arbeten inom verkstadsindustrin ser ut att 

försvinna, kommer arbetskraft som kan sköta underhåll och reparationer av de krävande 

maskinerna behövas. Den tekniska sektorn kommer kräva ett stort antal människor som kan arbeta 

med produktutveckling och ny teknik. När det kommer till hälso- och sjukvård finns stora 

möjligheter med över 300 olika yrken att välja på och där bristen på viss sorts personal är stor 

(Hildingson m.fl., 1991, s. 171f). Sammantaget presenteras därmed en bild som ligger i linje med 

moderniteten. Yrken inom de sektorer som nämnts ovan ses som säkra och stabila. Det är arbeten 

som behövs nu och som kommer att behövas på lång sikt, varför det också är möjligt att tro på 

samt förbereda sig på denna framtid. 

 
SO-boken Samhällskunskap 

 
Det antal människor som sysslar med att producera varor (bilar, kylskåp etc) kommer att minska. Däremot 

kommer antalet som arbetar med service, handel, vård och tjänster av olika slag att öka.  
        (Långström m.fl., 1992, s. 145) 

 
I kapitlet “Arbetsliv” i SO-boken Samhällskunskap samlas framtidsutsikterna under rubriken 

“Arbetslivet i framtiden”. I citatet ovan framträder bilden av en arbetsmarknad i förändring, men 

där framtiden i viss mån kan ses som säker. Här framgår vilka yrken som kan ses som framtidsyrken 

och vilka sektorer som i stället backar. I stort säger detta någonting om framtiden, som med vissa 

mått mätt blir säker. Boken kan hävdas tala om för läsaren hur denne ska förbereda sig för 

framtiden, genom att presentera de framtidsmöjligheter som kan ses som säkra, vilket stämmer väl 

överens med beskrivningen av det moderna samhällets ställning gentemot framtiden. Avsnittet kan 

dock inte hävdas stå utan beskrivningar som kan kopplas till det postmoderna. Framtiden beskrivs 

nämligen samtidigt som osäker då det enda som faktiskt är säkert, är att saker och ting i framtiden 

kommer att förändras. Mycket beror på omvärlden, som kan ses som instabil. Avslutningsvis ges 

prov på ytterligare postmoderna strömningar, då den enskildes arbetsliv inte ses som långsiktigt 
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och stabilt. Detta genom att texten tala om för läsaren hur denne eventuellt kommer att ha tre, fyra 

olika yrken under sitt arbetsliv (Långström m.fl., 1992, s. 145ff)  

 
6.2.2 Lpo94 

 
SO-boken Samhällskunskap Kompakt 
 
De kapitel i SO-boken Samhällskunskap Kompakt som är aktuella för den här studien innehållet inga 

direkta beskrivningar som svarar mot vare sig det moderna eller det postmoderna samhället. Med 

sina berättelser kring arbetslivet förr, ses kapitlet snarare som bakåtsyftande. Bland annat 

förekommer berättelser kring barnarbete och arbetslöshet förr (Långström, 1995, s. 46, 52). Vidare 

jämförs dagens arbete med arbete förr genom att beskriva hur samhället transformerats från ett 

jordbruks- och bondesamhälle, till ett industrisamhälle. Det faktum att framtidsutsikter helt saknas 

aktualiserar dock det postmoderna samhällets tro, eller icke-tro, på just framtiden. Enligt den 

postmoderna teorin är framtiden osäker och otrygg, varför det inte finns någon anledning att vare 

sig sia om den eller förbereda sig inför den. Således kan avsaknaden förklaras utifrån den 

postmoderna samhällsteorin.  

 
SO Direkt Samhälle 

 
Industrisamhällets epok är slut. Sverige är numera ett tjänstesamhälle. Detta påverkar arbetslivet på många 

sätt: Var finns de nya jobben?         
        (Bjessmo m.fl., 2005, s. 170) 
 

Läroboken SO Direkt Samhälle ställer denna fråga redan i inledningen till det kapitel som behandlar 

arbetslivet. Kapitlet ger sedan svar på frågan genom att presentera ett antal utvecklingslinjer som 

ses som möjliga. Först och främst framhåller Bjessmo m.fl. (2005) att arbetsmarknaden även i 

framtiden delvis kommer vara organiserad “på det sätt som var typiskt för industrisamhället” (s. 

187). Med det menas att arbetet även i framtiden kommer vara åtskilt från privatlivet, både vad 

gäller tid och rum. Arbete kommer att ske på särskild arbetstid, vilken är skild från fritiden och 

arbete kommer att utföras på en arbetsplats, skild från hemmet. Men samtidigt presenteras 

framtidsutsikter som säger att det i framtiden är troligt att allt fler utför sitt arbete på distans, 

exempelvis hemifrån. Detta som en följd av IT-utvecklingen, där även en alltmer 

internationaliserad arbetsmarknad blir möjlig. Vidare framgår att projektanställningar i framtiden 

troligen kommer vara vanligt och att flexibilitet kommer vara viktigt. Därför kommer det i 

framtiden också bli viktigt att kompetensutveckla sig (Bjessmo m.fl., 2005, s. 188f). Även om boken 

delvis antar ett postmodernt perspektiv genom att framhålla det faktum att ingen säkert kan veta 
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hur framtiden, vad gäller arbetsmarknaden, kommer att se ut, presenteras på det hela taget en bild 

som aktualiserar det moderna samhällets tro på framtiden. De möjliga utvecklingslinjer som 

presenteras indikerar att framtiden på olika sätt anses känd, vilket ligger i linje med just 

moderniteten.  

 

Kompakt samhällskunskap 

 
Om du har funderingar på ett särskilt yrke som du tycker verkar bra måste du kanske försöka ta reda på hur 

framtiden ser ut för de som arbetar i det yrket. Räknar man med att det finns en efterfrågan på arbetskraft 

eller finns det en risk att arbetet kommer att försvinna? 
         (Nilsson m.fl., 2010, s. 47) 
 
Av citatet går att utläsa att framtiden ses på med viss försiktighet. Detta eftersom vissa jobb med 

säkerhet kommer att försvinna. Vilka det blir är dock svårt att sia om. Det beskrivs därmed som 

viktigt att noga försöka ta reda på framtidsutsikterna för det man intresserar sig för. Denna 

försiktighet inför framtiden kan hävdas svara mot det postmodernas syn på framtiden som osäker. 

Vidare innehållet kapitlet “Utbildning och arbete” få beskrivningar som svarar mot det moderna 

respektive det postmoderna samhället. Generellt saknas framåtsyftande beskrivningar, vilket 

indikerar att framtiden inte ses som säker. Viss framtidsoptimism framträder dock i boken. Dels 

menar Nilsson m.fl. att vissa prognoser gällande arbetslivet går att göra. Exempelvis beskrivs 

antalet arbetstillfällen inom service, tjänster, kommunikation och information öka mest. Just 

informationssamhället ses därmed som säkert närvarande i framtiden, vilket hävdas aktualisera den 

moderna samhällstron. 

 

6.2.3 Lgr11 
 
Samhälle Ämnesboken 

 

Den avsaknad av framtidsperspektiv som identifieras i läroboken Samhälle Ämnesboken indikerar att 

framtiden ses som otrygg och okänd, i linje med postmodernismen. Läsaren, vilken i det här fallet 

främst utgörs av en högstadieelev, uppmanas att testa olika sorters arbeten samt bekanta sig med 

arbetsmarknaden. Sommar- eller extrajobb på helger, tillsammans med den prao som sker genom 

skolan, beskrivs som ypperliga tillfällen att lära sig mer om hur olika arbetsplatser fungerar. 

Dessutom framhålls egenföretagande som ett alternativ för framtida försörjning (Andersson m.fl., 

2012, s. 183). Dessa beskrivningar kan hävdas förstärka de postmoderna strömningarna. Eftersom 
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framtiden inte ses som säker eller given går det inte heller att förbereda sig för en viss typ av sådan. 

Däremot kan det finnas en poäng med att skaffa sig en bred kunskap och förmåga till flexibilitet, 

men också vara beredd på att själv ansvara för sin framtid genom entreprenörskap.  

 
PRIO Samhälle 

 
 Förmodligen kommer du också att byta jobb många gånger under ditt liv …  
         (Bjessmo m.fl., 2014, s. 287) 
 
Citatet ovan indikerar att framtiden ses som osäker och präglad av flexibilitet. Till skillnad från 

tidigare, då man stannade på en och samma arbetsplats, eller inom samma yrke, under lång tid, är 

det i framtiden förväntat att man kommer att byta jobb många gånger. Boken vänder sig till den 

enskilde individen genom att presentera en rad olika vägar mot arbete. Att bygga på sin utbildning 

och stärka sin kompetens beskrivs som ett sätt att skaffa sig förutsättningar att hänga med på en 

föränderlig arbetsmarknad. Praktik eller lärlingsperiod ses som ett sätt att lättare komma in på 

arbetsmarknaden, liksom att satsa på ett så kallat bristyrke. Vidare uppmanas läsaren, att vara 

kreativ och nyfiken, driven och ansvarsfull. Och om drömjobbet inte finns, kan “du” alltid bli 

egenföretagare. Under rubriken “Att starta eget” ges tips på vart man kan vända sig för att få hjälp 

med att starta upp ett eget företag och vad man kan behöva tänka på (Bjessmo m.fl., 2014, s. 307ff). 

Ovan beskrivningar stämmer väl överens med den postmoderna samhällsteorin. Vägen in på 

arbetsmarknaden ses inte som trygg och självklar, vilket torde bero på att arbetsmarknaden i sig 

inte ses som trygg eller säker. Att vara anpassningsbar och beredd på olika alternativ blir därmed 

viktigt, eftersom det är lönlöst att förbereda sig om man inte vet hur framtiden kommer ser ut. 

Kapitlet presenterar dock en del framtidsutsikter. Framtidens arbetsmarknad ses som säker i det 

avseende att den kommer bli alltmer global, vilket skapar konkurrens. Man kan därför vara säker 

på att, på framtidens arbetsmarknad, inte enbart behöva konkurrera med arbetskraft i Sverige, utan 

även med arbetskraft från andra länder. Här ses arbetsmarknaden som säker, varför det också finns 

en poäng med att förbereda sig för den, exempelvis genom utbildning och kompetensutveckling 

(Bjessmo m.fl., 2014, s. 314). Detta stämmer väl överens med det moderna samhällets säkra 

framtid, vilken är möjlig att förbereda sig inför.  

 
SOS Samhälle 

 
Det är viktigt att ta alla de chanser till ett jobb som dyker upp, även om lönen är låg och man hellre skulle 

valt något annat.  
       (Hedengren & Andersson, 2019, s. 330) 
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Citatet vittnar om en arbetsmarknad som nu, och i framtiden, ses som osäker och otrygg, varför 

alla vägar in behöver ses som möjligheter. Väl inne på arbetsmarknaden blir det sedan lättare att i 

framtiden få ett arbete man hellre vill ha. Arbetsmarknaden beskrivs i boken vara under förändring, 

vilket ytterligare indikerar den, och framtiden, som instabil och osäker. Vissa utvecklingslinjer kring 

framtiden är dock identifierade. Den samtida arbetsmarknaden beskrivs i jämförelse med tidigare 

vara präglad av hårdare krav och ökad konkurrens. Vidare har arbete generellt blivit mindre fysiskt 

krävande men samtidigt mer stressande. Denna utveckling, tillsammans med globaliseringen och 

digitaliseringen, förväntas vara närvarande även i framtiden. I dessa avseenden kan framtiden ses 

som säker och given, samt stabil i förhållande till samtiden. Det blir därmed möjligt att både tro 

och lita på, samt förbereda sig för just framtiden, helt i linje med den moderna teoribildningen.  

 
6.2.4 Sammanfattande jämförelser 

 
När det kommer till huruvida en modern eller postmodern syn på framtiden tar plats i 

läroböckernas texter, är det framför allt de kapitel som behandlar arbetslivet som bidrar. I de tre 

böcker som utgör det empiriska materialet till Lgr 80, identifieras en syn på framtiden som kan 

härledas till både moderniteten och postmoderniteten. Framtiden beskrivs både som säker och 

stabil, men också som det motsatta, det vill säga osäker och instabil. Generellt beskrivs 

arbetsmarknaden vara under förändring, där en rad yrken och sektorer har och förväntas minska, 

medan andra ökar. Framför allt är det industrisektorn som är på tillbakagång, medan allt fler blir 

sysselsatta inom exempelvis sjukvården, vilken beskrivs erbjuda massvis av arbetstillfällen. 

Därutöver väntas den tekniska utvecklingen skapa nya typer av jobb, medan andra förväntas 

försvinna. Inom dessa områden kan framtiden, i vart fall på arbetsmarknaden, hävdas vara modern 

till sin karaktär. Dock framträder bilden av framtiden samtidigt som osäker och instabil, inte minst 

utifrån det faktum att arbetsmarknaden är just föränderlig och att det inte med säkerhet går att säga 

hur framtiden kommer att se ut eller vad dem kommer att föra med sig. Dessutom beskrivs den 

svenska arbetsmarknaden i allmänhet, och industrin i synnerhet, påverkas av en alltmer global men 

också instabil värld och omvärld, varpå den postmoderna framtidssynen blir aktuell.  

 
I likhet med de böcker som analyserats för Lgr80, framträder i böckerna för Lpo94 både en modern 

och en postmodern hållning mot framtiden. Den äldre av de tre böckerna saknar helt 

framtidsutsikter, vilket hävdas indikera att framtiden inte går att sia om, varför det inte heller finns 

någon poäng med att förbereda sig inför den. I nästkommande bok framträder som kontrast i 

stället ett klart modernt synsätt på framtiden. För det första framgår att framtidens arbetsmarknad 

i stort kommer vara organiserade som samtidens, men med vissa förändringar. Dessa har dock 
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redan identifierats och blir därmed blir kända. Därutöver ges exempel på möjliga utvecklingslinjer. 

Dock tas höjd för att ingen med säkerhet kan veta hur framtiden kommer att se ut, vilket 

aktualiserar ett mer postmodernt förhållningssätt. I den yngsta boken, utgiven 2010, ses framtiden 

på med tillförsikt. Vissa framtidsprognoser finns med, indikerar en viss säkerhet. Samtidigt står det 

klart att en rad arbeten och yrken kommer att försvinna men att det är svårt att veta vilka.  

 
I jämförelse med tidigare böcker, där såväl en modern som postmodern framtidssyn tagit plats, 

hävdas framtidsutsikterna i de senare böckerna främst präglas av postmoderna synsätt på 

framtiden. Framför allt framträder dessa genom avsaknaden av framtidsutsikter, vilket indikerar att 

framtiden inte ses som säker eller stabil. Samtliga böcker tar upp och ger förslag på olika sätt och 

vägar in på arbetsmarknaden, som ett led i att bredda och öka sina chanser till att i framtiden få ett 

arbete. Dessutom tar entreprenörskap plats i två av läroböckerna, bland annat som en möjlig väg 

till försörjning. De två yngsta av de tre böckerna står dock inte helt utan moderna synsätt på 

framtiden. Det faktum att globaliseringen kommer att påverka framtidens arbetsmarknad ses som 

givet, liksom det faktum att detta kommer leda till hårdare krav och ökad konkurrens. Med detta 

som en säker framtid, blir det också möjligt att förbereda sig exempelvis genom utbildning och 

kompetensutveckling.  
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7. Slutkapitel 
 

7.1 Slutdiskussion 
 
I inledningen till den här studien ställde jag frågan om det var möjligt att spåra teorier om samhället 

i läroböcker, vilket också utgjort studiens huvudsakliga syfte. Närmare bestämt undrade jag hur 

teori om modernitet och postmodernitet, utifrån de idealtyper som skrivits fram i teoriavsnittet, 

framträder i läroböcker i samhällskunskap samt om några förändringar kan iakttas över tid. Detta 

för att eventuellt kunna säga något om huruvida läroboken kan ses som en samtida produkt eller 

inte. Jag skulle inte hävda att studien har genererat några resultat som gör anspråk på 

allmängiltighet, men det var å andra sidan inte heller målet. Däremot har en del intressanta resultat 

framkommit, varför det finns anledning att diskutera dem här.  

 

När det, till att börja med, kommer till frågan om samhällsteori överhuvudtaget går att spåra i 

läroböckers innehåll, blir svaret ja. Jag vill påstå att såväl modern som postmodern samhällsteori 

framträder i de olika läroböcker som utgjort studiens empiriska material, även om ett sådant 

uttalande bör göras med viss försiktighet. Detta dels eftersom egenkomponerade idealtyper har 

utgjort analysverktyg, dels eftersom resultaten genererats genom tolkning. Idealtyper som 

analysverktyg återkommer jag till längre fram, medan det faktum att tolkning skett ägnas lite tid 

här. Tolkningsarbete innebär alltid en risk, och även om objektivitet har varit målet, går det inte att 

komma ifrån det faktum att jag, med mina erfarenheter och min förförståelse, varit uttolkare. 

Därför tas höjd för att resultaten till viss del kan vara subjektiva. Ett exempel på tolkningens 

inneboende problematik utgör de tolkningar som gjorts kring formuleringar såsom “vi”, “vårt” 

eller “våra”. Dessa har tolkats indikera en kollektivistisk demokratisyn, men skulle likväl kunna 

innebära exempelvis “vi som läser denna text”, eller “vi som befinner oss i skolan”.  

 
I forskningsläget konstaterades att Åström Elmersjö (2020) i sin forskning kommit fram till att 

läroplanerna för den svenska skolan gått från att framhålla kollektivistiska värden, till att i stället 

prioritera mer individuella sådana, samt att denna förändring är tydlig över tid. Eftersom jag tidigare 

konstaterat att läroboken kan ses som en konkretisering av just läroplanen, fanns det skäl att tro 

att Åström Elmersjös resultat även skulle gälla för den egna studien. Detta visade sig stämma till 

viss del, men den egna studien visar samtidigt på en annan utveckling, i vart fall när det kommer 

till den demokratisyn som framträder. Enligt Åström Elmersjös resultat samt den egna 

bakomliggande tesen, borde denna, i de tidigare böckerna, vara rent kollektivistisk för att över tid 

bli alltmer individualistisk till sin karaktär. Resultaten visar att den kollektivistiska demokratisynen 
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står relativt ensam i de tidigare böckerna, för att under Lpo94 få tydligt sällskap av en mer 

individinriktad syn på demokrati. I de senare böckerna, författade mot Lgr11, gör kollektivismen 

sedan ett återtåg och dess position hävdas ha stärkts i förhållande till en individualistisk 

demokratisyn. Detta motsätter inte enbart det tidigare forskningsläget, utan i stort även den 

samhällsutveckling som presenteras i teoriavsnittet. Här konstateras alltså att det inte går att spåra 

en utveckling från det ena, det moderna, till det andra, det postmoderna. I stället hävdas att de olika 

teorierna, i olika grad, ständigt samexisterar med varandra. Ibland är det moderna mest 

framträdande, ibland är det i stället det postmoderna.  

 
Vad kan då detta bero på? Givetvis kan det finnas en rad förklaringar och jag påstår mig inte kunna 

ge ett fullständigt svar. En möjlig förklaring skulle kunna vara den trögföränderlighet som i tidigare 

forskning identifierats gäller för innehållet i läroböcker. Kanske är det så att samhällsförändringen, 

från det moderna till det postmoderna, tagit plats i de läroplaner som Åström Elmersjö studerat, 

men att den haft svårare att leta sig hela vägen ner i läroböckerna. Denna trögföränderlighet innebär 

dels att det verkar ta cirka tio år för den omgivande samhällskontexten att bli synlig i läroböckernas 

texter, dels att läroböckerna tenderar att bygga på varandra och att yngre böcker därför liknar sina 

föregångare. Detta har också visat sig delvis sant. Tre av böckerna är över tid utgivna under ny titel 

men utgör i allt väsentligt samma bok, med samma författare och utgiven av samma förlag. I dessa 

tre böcker framkommer mycket intressanta resultat. I stort är texterna i de tre böckerna desamma, 

men yngre upplagor skiljer sig på ett par, för den egna studien, avgörande punkter. I jämförelse 

med den, i raden första boken, saknas i den andra helt framtidsutsikter under det kapitel som 

behandlar arbetslivet. Avsnittet är helt enkelt bortplockat. Att påstå att detta beror på att den senare 

av de två böckerna är skriven i en mer postmodern kontext, och att det är av den anledningen 

avsnittet är bortplockat, vore vanskligt. Det skulle helt enkelt kunna bero på det faktum att 

författarna drabbats av platsbrist och därför måste prioritera bort ett visst innehåll. Det som blir 

intressant är dock att det är just detta innehåll som får stryka på foten, vilket skulle kunna indikera 

att ett mer postmodernt samhällsklimat påverkat innehållet jämfört med i den tidigare boken. I den 

yngre av de tre böckerna är det inte ett bortprioriterat innehåll, utan tillägget av ett sådant, som är 

av intresse. I kapitlet om demokrati har rubriker som på olika sätt behandlar individuella rättigheter 

adderats. Detta i likhet med ovan, skulle kunna bero på postmoderna influenser men skulle likväl 

kunna ha andra förklaringar. När det kommer till prioriterat innehåll aktualiseras dessutom det 

faktum att läroboken kan hävdas utgöra en kommersiell produkt, vilket jag talat om i 

forskningsläget. Det innebär att såväl författare som förlag slår vakt om vissa intressen, där bokens 

innehåll anpassas för att tilltala en viss konsument.  
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När det kommer till den framtidstro eller syn som framträder i läroböckerna ser resultaten lite 

annorlunda ut. Visserligen samexisterar modernitet och postmodernitet i olik grad även här, men 

en viss förändring, från det ena till det andra, går att spåra över tid. I forskningsläget lyfte jag 

forskning som indikerar att kollektivistiska strömningar kan kopplas ihop med framtiden som säker 

och känd, medan mer individuellt fokus i stället innebär att framtiden blir okänd. Denna koppling 

har jag inte gjort i min analys, men däremot framträder olika syn på just framtiden. Framför allt 

hävdas de senare böckerna sakna framtidsutsikter i jämförelse med de tidigare, vilket ligger i linje 

med de teoretiska utgångspunkterna. Återigen måste dock tas höjd för att dessa resultat kan bero 

på annat än en samhällsutveckling från det moderna till det postmoderna.  

 
En annan förklaring till varför resultaten ser ut som de gör kan ha att göra med idealtypernas 

utformning. I metodkapitlet framfördes att jag med denna studie ämnade göra något mer än att 

enbart bekräfta de teoretiska utgångspunkterna i det empiriska materialet. Jag ville även pröva 

idealtypernas giltighet, det vill säga pröva om det är möjligt att analysera ett material utifrån teorier 

som kan ses som svarta och vita. Detta mot bakgrund av vetskapen om att verkligheten inte är vare 

sig svart eller vit, det ena eller det andra. Resultatet visar att det är fullt möjligt att formulera 

idealtyper för att sedan använda dessa som analysverktyg på ett empiriskt material. Dock gäller det 

att förhålla sig kritisk, dels till idealtyperna som sådana, dels till det resultat som framkommer. För 

det första finns en risk att idealtyperna blir “tillrättalagda” och formulerade enbart utifrån det som 

är förväntat att finna. För det andra blir det, utifrån en sådan smal definition av modern respektive 

postmodern teoribildning som tagit plats här, svårt att säga något om huruvida läroboken är en 

modern eller postmodern produkt. I stället konstateras att den är både och, det vill säga varken 

svart eller vit utan att den snarare består av olika nyanser av grått.  

 

7.2 Framtida forskning 
 
Den genomförda studien har gett upphov till uppslag till framtida och vidare forskning. Till att 

börja med har böckernas innehåll inte studerats i sin helhet, vilket skulle vara intressant. Detta 

eftersom det är förväntat att de teoretiska utgångspunkterna skulle framträda även i andra delar. 

Exempelvis finns skäl att tro att kapitel eller avsnitt som i böckerna behandlar välfärd skulle bidra 

med intressanta resultat, liksom delar som på olika sätt handlar om människors sätt att leva 

tillsammans. Vidare har en relativt snäv definition av modernitet och postmodernitet utgjort de 

teoretiska utgångspunkterna. Mer vidgade teoretiska perspektiv, med flera eller andra variabler, 

skulle kunna generera helt andra resultat. En sådan aspekt, eller en sådan variabel, vilken vore 

intressant att studera, är när och hur entreprenörskap tar plats i läroböcker, samt vilket utrymme 
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detta ges. Vidare antogs i den här studien ett idécentrerat perspektiv i analysen. Det innebär att 

textens innehåll, snarare än vem som legat bakom den, stått i fokus. Genom att inkludera ett 

aktörsperspektiv skulle andra, och framför allt intressanta resultat framträda, inte minst utifrån vad 

jag lyft i forskningsläget, där både yttre ramfaktorer men framför allt läromedelsproducenternas 

påverkan på lärobokens innehåll skulle aktualiseras än mer. Avslutningsvis hävdas den egna studien 

utgöra exempel på en kvalitativ studie. Det utesluter dock inte att ett kvantitativt förhållnings- eller 

angreppssätt hade varit fruktbart, vilket vore intressant att undersöka. Genom att, i det empiriska 

materialet, identifiera förekomst och frekvens av valda ord eller begrepp, skulle helt andra resultat 

och slutsatser eventuellt kunna dras. Alternativt skulle de resultat som framkommer i en sådan 

studie kunna stärka den genomförda studiens reliabilitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51  

Referenser  
 
Litteratur och elektroniska resurser 
 
Alvesson, M. (2003). Postmodernism och samhällsforskning. (S-E, Torhell, övers.). Malmö: Liber. 
 
Ammert, N. (2011). Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 
AB.   
  
Andersson Hult, L. (2021). ”Varför ska eleverna ägna sig ät själlöst minnesplugg?”: om tilliten till 
historielärarna under moderniteten och de nationella provens införande i det senmoderna 
samhället. I L. Andersson Hult & D. Ludvigsson (Red.), Att bedöma historieämnet: Perspektiv på 
historisk kunskap, bedömning och prov (s. 45–63). Uddevalla: Historielärarnas förening  
  
Bachmann, K., Sivesind, K., Afsar, A., & Hopmann, S. (2005). Hvordan formidles læreplanen? En 
komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler – deres utforming, konsistens og betydning for læreres 
praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. Från: http://docplayer.me/127879-
Hvordanformidles-laereplanen-en-komparativ-evaluering-av-laereplanbaserte-virkemidler-
deresutforming-konsistens-og-betydning-for-laereres-praksis.html  
 
Bauman, Z. (1998). Vi vantrivs i det postmoderna. Göteborg: Daidalos.  
 
Bauman, Z. (2001). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos.   
 
Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Brown, W. (2008). Att vinna framtiden åter. Stockholm: Atlas.  
 
Bruér, M. (2021, 19 mars). Att skolan saknar läromedel är ett demokratiskt haveri. Skolvärlden. 
https://skolvarlden.se/bloggar/mikael-bruer/att-skolan-saknar-laromedel-ar-ett-
demokratiskthaveri?fbclid=IwAR3Nz_lhh8mgWeCj4vAdbd6jetHTDdYAdJEka6zhFKmyBAh2
APLqExMUt4  
   
Danielsson Malmros, I. (2012). Det var en gång ett land…: Berättelser om svenskhet i historieböcker och 
elevers föreställningsvärldar. (Doktorsavhandling, Lunds universitet). Agerings bokförlag. Från:  
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5558442/3050954.pdf  
  
Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.   
      
Englund, B. (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk forskning i Sverige, 4(4), 
327–348. Från: https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1076/927  
  
Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos.   
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017) Metodpraktikan: 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad (5. uppl.). Stockholm: Wolters Kluwer AB.  
 



52  

Giddens, A. (1991). Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos.  
 
Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Gustavsson, Peter (2014). Samhällskunskapsämnets kris. I Anders Persson & Johansson, Roger 
(red.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: 
utbildningsvetenskaplig forskning (s. 269–284). Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, 
Lunds universitet.  
 
Heywood, A. (2012). Political ideologies: An introduction (5. uppl). Basingstoke:  Palgrave Macmillan.   
 
Holmén, J. (2006). Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under Kalla kriget. (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Historiska 
institutionen). Från:  
https://www.researchgate.net/publication/277994839_Den_politiska_laroboken_Bilden_av_US 
A_och_Sovjetunionen_i_norska_svenska_och_finlandska_larobocker_under_Kalla_kriget  
  
Larsson, H. A. (2012). Samhällsundervisningens föränderliga villkor. I Johnsson Harrie, A., & 
Larsson, H. A. (2012). Samhällsdidaktik: Sju perspektiv på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning. 
Linköping: Linköpings universitet, [Forum för ämnesdidaktik]. Från: 
https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:555944/FULLTEXT01.pdf  
  
Långström, S. 1997. Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. (Avhandling, Umeå 
Universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen). Från: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:570315/FULLTEXT01.pdf  
 
Marx, K., & Engels, F. (1986) Selected works: In one volume. London: Lawrence and Wishart.  
 
Mill, J.S., Bromwich, D., & Kateb, G. (2003). On Liberty. New Haven: Yale University Press. 
 
Popper, K.R. (1997).  Popper: kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, samhällsfilosofi i urval av David 
Miller. B. Dahlström., & R. Martinsson, Trans.) Stockholm: Thales (Original work published 
1986). 
 
Putnam, R.D. (2001). Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. 
Stockholm: SNS Förlag.   
 
Ritzer, G., & Stepnisky. (2015). Sociologisk teori. (2. uppl.). Stockholm: Liber AB.   
Sandahl, J. (2015). Medborgarbildning i gymnasiet: Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans 
samhälls- och historieundervisning. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Centrum för de 
humanistiska ämnenas didaktik). Från: 
http://su.divaportal.org/smash/get/diva2:786771/FULLTEXT01.pdf  
  
Selander, S. (2011). Didaktisk design av pedagogiska texter. I Ammert, N. (Red.), Att spegla världen: 
Läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.   
  
SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommittén. Stockholm:  
Utbildningsdepartementet. Från: https://lagen.nu/sou/1992:94#sid170-text    
  



53  

Skolverket. (1980). Mål och riktlinjer för grundskolan. Stockholm: 
LiberLäromedel/Utbildningsförlag.  
  
Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. 
Stockholm: Fritzes.   
  
Skolverket. (2005). Samhällsorienterande ämnen. (Ämnesrapport till Rapport 252). Stockholm:  
Fritzes. Från:  
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655578/1553958598676/pdf1429. 
pdf  
  
Skolverket. (2006). Läromedels roll i undervisningen. (Rapport 284). Stockholm: Fritzes. Från:  
https://docplayer.se/32588743-Laromedlens-roll-i-undervisningen.html 
 
Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 
Fritzes.   
 
Weber, M. (1903-1917). The Methodology of the Social Sciences (E.A. Shils., & H.A. Finch, Trans.) 
Glencoe: The Free Press (Original work published 1903-1917) Från: 
http://fs2.american.edu/dfagel/www/Class%20Readings/Weber/weber_on_methodology_of_s
ocial_sciences.pdf 
 
Wikman, T. (2004). På spaning efter den goda läroboken: Om pedagogiska texters lärande potential. (Diss.).  
Åbo: Åbo akademin. Från:  
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf  
  
Åström Elmersjö, H. (2020). An individualistic turn: citizenship in Swedish history and social 
studies syllabi, 1970-2017. History of Education, 50(2), 220–239.  
doi:10.1080/0046760X.2020.1826052  
 

Läroböcker 
 
Andersson, U., Ewert, P., & Hedengren, U. (2012). SOS Samhälle Ämnesboken (3. uppl). 
Stockholm: Liber AB.  
 
Andersson, U., & Hedengren, U. (2019). SOS Samhälle 7–9 (4. uppl). Stockholm: Liber AB. 
 
Bjessmo, L-E., Fowelin, P., Isaksson, D., Johnsson, A., & Nohagen, L. (2005). SO Direkt Samhälle 
Ämnesboken (2. uppl). Stockholm: Bonnier Utbildning.  
 
Bjessmo, L-E., Isaksson, D., & Nohagen, L. (2014). PRIO Samhälle Stadiebok. Stockholm: Sanoma 
Utbildning.  
 
Hildingson, L., Husén, L., Thorstensson, P., Berg, L., Ekberg, S-L., Eriksson, L., Hildingson, K., 
Skrutkowska, K., & Thorbjörnsson, H. (1991). Horisont Samhälle 3: Lärobok i samhällsorienterande 
ämnen för högstadiet. Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Kristiansson, L. (1985). Fakta om samhället: Om Sverige och svenskarna. Stockholm: Skeab Förlag AB.  
 



54  

Långström, S., Nilsson., Swanelid, G. (1992). SO-boken Samhällskunskap åk 7–9. Malmö: Gleerups 
Förlag.  
 
Långström, S., Nilsson, E., & Svanelid, G. (1995). SO-boken Samhällskunskap Kompakt. Malmö: 
CWK Gleerups Utbildningscentrum AB.  
 
Nilsson, E., Långström, S., & Swanelid, G. (2010). Samhällskunskap Kompakt (4. uppl). Malmö: 
Gleerups Utbildning AB. 
 
 
 
 


