
UPPSALA UNIVERSITET 

Statsvetenskapliga institutionen 

Kandidatuppsats, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”EU – hot eller möjlighet?” 

En studie om hur EU:s politiska system förmedlas i undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therese Skytt 

Handledare: Christer Karlsson 

Inlämningsdatum: 2017–01-02 

Antal ord: 11740 

 



1 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 2 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställningar ........................................................................................................................... 4 

1.3 Disposition .................................................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 4 

2.1 Politisk kunskap och skolans demokratiuppdrag .......................................................................... 4 

2.2 EU:s relevans i samhället och undervisningen ............................................................................. 6 

2.3 Läromedel i skolan ........................................................................................................................ 7 

2.4 Lärarens roll i skolans kunskapsförmedling ................................................................................. 8 

3. Metod och material ........................................................................................................................... 9 

3.1 Metodologiska avvägningar .......................................................................................................... 9 

3.2 Materialurval .............................................................................................................................. 10 

3.3 Analysverktyg .............................................................................................................................. 11 

4. Analys ............................................................................................................................................... 12 

4.1 Läromedelsanalys ....................................................................................................................... 12 

4.1.1 Omfång och sammanlänkning ............................................................................................. 12 

4.1.2 Detaljrikedom ...................................................................................................................... 15 

4.1.3 Analysdjup ........................................................................................................................... 21 

4.1.4 Summering ........................................................................................................................... 24 

8.2 Enkätstudie .................................................................................................................................. 24 

5. Slutsatser och diskussion ................................................................................................................ 30 

Referenslitteratur ................................................................................................................................ 34 

Källmaterial ...................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 38 

 



2 

 

1. Inledning 

Idén om att skolan ska fostra demokratiska medborgare återfinns i senaste upplagan av 

svenska skolan läroplan, Lgy 11: ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (1 kap. 4§ skollagen). Skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare är dock inte ett nytt fenomen. Redan 1946 års skolkommission lade fram 

förslaget om att skolans främsta uppdrag skulle vara att unga medborgare i skolan ska fostras 

demokratiskt (SOU 1946:27:3). I linje med föreliggande lansering infördes också det nya 

ämnet samhällskunskap i undervisningen, där det främsta uppdraget var att utbilda de unga i 

demokrati (Almgren 2006:10). Vilka kunskaper är då väsentliga för att bli en demokratisk 

medborgare? Det finns argument som framhåller att politisk kompetens inte är en viktig 

medborgaregenskap då länder med demokrati verkar klara sig väl utan. Denna argumentation 

brister dock ur ett individuellt perspektiv. Okunniga personer delegerar nämligen hellre bort 

sin makt i högre utsträckning än de som är politiskt kunniga. Än värre är när politiskt 

okunniga, på grund av bristande kompetens blir bedragna på sin makt. Almgren menar att 

bristfällig kunskap i politisk kompetens ”skulle kunna leda till en slags experternas (såväl 

falska som äkta) tyranni” (Almgren 2006). 

 I takt med utvecklingen av ett alltmer komplext och växande samhälle ökar kraven på 

medborgarens deltagande i den demokratiska processen, vilket också medfört högre krav på 

en gemensam referensram bland medborgare (Skolverket 2011:11). Skollagen säger att 

”gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (15 kap. 2§ skollagen). 

Kulturdepartementet har utfört en utredning gällande delaktigheten i EU vid namn SOU 

2016:10. I denna utredning föreslås diverse åtgärder som syftar till att öka folkets deltagande 

samt främja medborgarnas insyn och delaktighet i EU. Förslagen berör främst hur regeringen 

tydligt ska kunna instruera myndigheter att öka transparensen i EU-relaterade arbeten. 

 I Sverige lider samtliga människor av en för låg kunskap i EU:s politiska system menar 

en statlig utredning kallad EU på hemmaplan (2016). Vidare hävdar utredningen att 

okunskapen rörande EU spiller även över på statsmakten i landet då det inte går att återfinna 

fakta på offentliga hemsidor hos exempelvis regeringen. Här beskrivs det svenska systemet 

utan att omnämna EU som en del av politiken. Det stoppar dock inte här då de påpekar att: 

”En stor andel av grundskole- och gymnasielärare har, delvis till följd av bristfällig 

undervisning vid universitet och högskolor, inte tillräcklig kunskap om EU:s roll för att kunna 
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införliva EU i undervisningen.” (SOU 2016:10). I intervjuer med samhällskunskapslärare har 

brist på intresse och kunskapsbrist varit en stor del av dess förklaring till att det är svårt att 

undervisa i EU. Vidare menar den statliga utredningen att skolan förmedlar en alltför tunn 

kunskap avseende EU vilket i sin tur begränsar individens utveckling som demokratisk 

beslutsfattare. 

 Sedan 1979 har allmänna val regelbundet hållits för EU:s medlemsländer till 

Europaparlamentet, och år 1995 blev även Sverige medlem i EU (Martinsson 2007:29). Efter 

inträdet har valdeltagandet haft en stabilt nedåtgående kurva, i de två senaste valen har det 

dock ökat något, nämligen år 2009 och år 2014. I Sveriges senaste nationella val år 2014 

deltog 85,81 procent av den röstberättigade befolkningen. I Europaparlamentsvalet samma år 

deltog endast 51,07 procent av de röstberättigade (Valmyndigheten, 2014a) (Valmyndigheten, 

2014b). Skillnaden är trots en något positiv trend i de två senaste valen tydligt ojämnt 

fördelad valen emellan. Vilket i sin tur ger en tydlig bild av att det ena valet, nämligen 

Europaparlamentsvalet, nedprioriteras i många fall. En öppen fråga avseende personliga 

förklaringar att ej delta i valet ställdes till väljare i en valundersökning som utfördes i 

samband med Europaparlamentsvalet 2004. Resultatet visar att den allra vanligaste 

förklaringen är okunskap följt av förhinder och ointresse (Holmberg & Oskarsson 2006). 

 Hur införlivas då politisk kunskap i skolan som ska bidra till ett ”aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Skolverket 2011:8)? Ett aktivt deltagande i samhällslivet är en bred definition 

av vad för sorts kunskap detta skulle innebära. För att ta reda på hur skolan aktiverar elever i 

deras lärande kring deltagande i politiken kommer studiens grund utgå just från vad för 

kunskap som erbjuds i skolan.  

 Utöver ett aktivt deltagande i samhällslivet har ämnet samhällskunskap som syfte att ta 

hänsyn till att ”politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar människor i olika 

samhällen över hela världen”, vilket ska stärkas genom att ”eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga 

rättigheterna” (Skolverket 2011). I skolan används ofta läroböcker som hjälpmedel för att 

införliva kunskap hos elever. I kursen Samhällskunskap 1 ska eleven lära sig om ”demokrati 

och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska 

samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna” 

(Skolverket 2011). Frågan är då om läroböcker bidrar med kunskap på alla nivåer i dessa 

områden? Faktum är att det sedan 1991 inte finns en central styrning för granskning och 

kritisk genomgång av läromedel (Carlsson & von Brömssen 2011).  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse avseende samhällets låga kunskaper i 

EU baserat på skolans resurser för kunskapsförmedling, nämligen läroboken och läraren själv.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppfylla det övergripande syfte som presenterats ovan bygger denna undersökning på 

följande forskningsfrågor: 

 Hur skiljer sig presentationen av EU:s politiska system kontra Sveriges politiska system 

i läromedel för gymnasieskolan avseende utrymme och innehåll? 

 Hur uppskattar lärare sin kompetens och sina förutsättningar att generera kunskap till 

eleverna i EU:s respektive Sveriges politiska system? 

1.3 Disposition 

Denna studie disponeras som följande, inledningsvis presenteras studiens frågeställning och 

syfte, därefter följer ämnesområdets tidigare forskning. Avsnitten efter denna forskning 

kommer presentera studiens analysdel där läromedels- och enkätstudien presenteras med 

tillhörande resultatbeskrivning. Slutligen diskuteras resultaten och frågan ämnar besvaras 

utförligt i slutsatser och diskussion.  

2. Tidigare forskning 

Svenska röstberättigade kan påverka maktutövningen för EU genom två ingångar. En direkt 

väg är genom det Europaparlamentsval som hålls var femte år där folket får lägga en röst på 

partier och kandidater. En andra väg är indirekt då vi i Sverige var fjärde år har nationella val. 

I de nationella valen väljs regering som i sin tur sitter med i Ministerrådet samt det 

Europeiska rådet i representation för Sverige (Blomgren & Bergman, 2005:34). I följande 

avsnitt presenteras material beträffande skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare 

samt hur politisk kunskap, EU inkluderat, är en viktig komponent för blivandet av en upplyst 

medlem av samhället. 

2.1 Politisk kunskap och skolans demokratiuppdrag 

Politisk kunskap är i hög grad sammanlänkat med politiskt engagemang, politisk aktivitet och 

en gemensam normarena. Kunniga medborgare är också i högre utsträckning benägna att vara 

uppmärksamma i politiska svängningar samt uppvisa tilltro till ett politiskt system (Almgren 

2006). Ellen Almgren hävdar att om kraven på en demokratisk medborgare skulle 
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sammanställas hade en lång lista med motstridiga krav bildats. Den politiska kunskapen är 

dock en gemensam nämnare för olika demokratimodeller avseende ett demokratiskt 

medborgarskap (Almgren 2006).  

 

Den individ som har större kunskaper har också större möjligheter att fatta ett informerat beslut att 

inte delta i det politiska systemet och förstå vad ett sådant val har för konsekvenser. Det är därför 

inte nödvändigtvis så att politisk kunskap alltid leder till ett ökat politiskt deltagande (Almgren 

2006:84). 

 

En person med goda kunskaper om demokratiska processer har lättare att acceptera en roll 

som god förlorare medan en medborgare utan politisk kunskap kan driva egna intressen på 

den allmännes bästes bekostnad (Almgren 2006). I läroplanen återfinns skolans höga 

förväntningar gällande demokratiuppdraget, baserat på skollagen (SFS 2010:800). Läroplanen 

har utöver demokratimålet även kursmål för samtliga ämnen i gymnasieskolan, 

Samhällskunskap 1 är ämnet där kunskaper beträffande demokrati och politisk huvudsakligen 

ska inhämtas, enligt kursmålen: 

 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och 

nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. 

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande 

demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling 

till samhällsbyggande och välfärdsteorier (Skolverket 2011). 

 

Citatet ovan demonstrerar ett delmål av kursen i Samhällskunskap 1. Demokrati och politiska 

system på olika nivåer omnämns redan i första meningen. Senare berörs även 

påverkansmöjligheter utifrån grundläggande demokratimodeller under samma delmål. Tiina 

Ekman menar att skolan har i uppdrag att främja viljan att aktiv vilja delta i samhällslivet. Att 

nå målen i samhällskunskap är särskilt viktigt i processen för att ha möjligheten till detta 

(Ekman 2007). Fortsättningsvis hävdar hon att utbildningen från skolan ska försäkra 

kompetensen för framtida deltagande men att beslutet sedan vilar hos individen (Ekman 

2007). Slutligen utmynnas ett politiskt engagemang i att individen har ett självförtroende i sin 

kunskap. Ekman menar med detta att bristande självförtroende inom ett område tenderar leda 

till att förhållningssättet till aktiviteter inom samma område hålls passivt. Exempelvis 

engageras sällan individer som anser sig omusikaliska i körer eller band, detsamma menar 
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Ekman, gäller individens politiska kunskap relaterat till hur denne engagerar sig i politiska 

aktiviteter (Ekman 2007). 

2.2 EU:s relevans i samhället och undervisningen 

EU på hemmaplan (2016) hävdar att Sverige lider av ett självförvållat demokratiskt 

underskott. Den offentliga utredningen inleder med att det är skrämmande men nödvändigt att 

påpekar att Sverige är en del av EU och EU en del av Sverige. Trots ett medlemskap på över 

två decennier har detta sällan tydliggjorts i statsmakternas offentliga beskrivningar av 

Sveriges demokratiska system. På riksdagens respektive regeringens webbplatser lyser 

beskrivningen av EU-nivån med sin frånvaro som en offentlig makt i landet. Här omnämns 

enbart stat, kommun och landsting (SOU 2016:10).  

 Tendensen att EU betraktas som skiljt från det demokratiska systemet återfinns även hos 

kunskapsförmedlare andra än statsmakterna. I media presenteras nyheter rörande EU ofta 

under utrikesnyheter samt att EU-nivån negligeras omnämnas i skolundervisning gällande 

svensk demokrati. Ett system som framställs med avlägsenhet och komplexitet genererar 

gärna en stärkt bild av EU som främmande (SOU:2016:10). När kunskapen efter två 

decennier av medlemskap har en ihållande låg grad där individen har svårigheter att utkräva 

ansvar blir summan missnöje vilket vidare kan leda till en felaktig verklighetsbild drivs fram 

av extrema krafter (SOU 2016:10).  

 

Grund- och gymnasieskolans uppdrag att inkludera EU-nivån i undervisningen om demokrati- och 

inflytandefrågor ska stärkas ytterligare i kurs- och ämnesplanerna. Statens skolverk ska dels få i 

uppdrag att analysera varför undervisningen om EU-nivåns betydelse för vårt demokratiska system 

inte har påverkats trots tidigare ändringar i styrdokumenten, dels föreslå hur förtydliganden i dessa 

ska ske (SOU 2016:10:82). 

 

Citatet ovan presenterar ett förslag på förändring efter den statliga utredningen om EU. Här 

påpekas alltså statens inverkan i vad som bör bearbetas i nuvarande styrdokument i 

skolverkets utformande. Kunskapsundersökningar där baskunskaper gällande EU-flaggans 

utseende, samt kännedom om att EU är ett ekonomiskt och politiskt samarbete har genomförts 

i en europeisk jämförelse, inklusive Sverige. Här får svenska elever ett resultat under 

genomsnittet medan elever från Finland och Danmark fick högsta resultat i studien.  

 Den statliga utredningen hävdar att skolan förmedlar en skral kunskap rörande EU:s 

betydande roll i individens inflytandemöjligheter över unionen. På ett tydligare sätt bör skolan 

förmedla kunskap om beslutsprocessen och beslutsfattare på EU-nivå samt hur dessa sedan är 
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direkt sammanlänkade med beslutsprocessen på lokal, regional och statlig nivå. Detta för att 

kunna övervinna tröskeln mellan att vara en medlem av en stat och en del av en union till att 

vara medborgare tillhörande båda. (SOU 2016:10).   

 I Sverige är det färre medborgare som röstar i Europaval jämfört med riksdagsvalet och 

”Sverige uppvisar en av de största skillnaderna bland EU-länderna i valdeltagande mellan 

nationella och Europaparlamentsval” (SOU 2016:10:85). Unionens stora omfång är ofta en 

avgörande faktor till att människor anser att beslut på EU-nivå är svårare att påverka än lokala 

beslut, och att bristande kunskap troligtvis är en bidragande faktor till denna skepticism (SOU 

2016:10). Något individer sällan reflekterar över är att Europaparlamentsvalet inte är ensam 

påverkansfaktor i unionen, härtill hör även riksdagsvalet. Alltså finns två tydliga kanaler för 

påverkan i direkta val där det ena placerar mandat i Europaparlamentet och det andra avgör 

regeringen som sedermera representeras i Minister- och Europeiska rådet (SOU 2016:10). Ett 

genomgående mönster i Europaparlamentsval i Sverige har varit en stabilt nedåtgående trend 

förutom i de två senaste, nämligen år 2009 och 2014. I valet 2014 var första 

Europaparlamentsvalet där valdeltagandet översteg 50 procent (51,1 procent). Hos 

förstagångsväljare var deltagandet endast 45,8 procent när motsvarande för riksdagsvalet var 

82,5 procent (SOU 2016:10).  

2.3 Läromedel i skolan 

Läromedel kan definieras på många olika vis, Englund (2006) menar att läromedel har fem 

huvudkategorier: läroböcker, massmedia, ”verkligheten”, uppslagsböcker och tekniska 

hjälpmedel. Fortsättningsvis påstår hon att läroböcker i högsta grad har en stark ställning i 

undervisningen, att arbeta utan lärobok är mer undantag än regel. I en enkätundersökning 

hävdar endast två procent av tillfrågade lärare att de aldrig använder sig av läroböcker. Av de 

svarande antyder fyra femtedelar att de använder läroböcker regelbundet (Englund 2006).  

 Läromedel i form av lärobok är ofta framstående i undervisning och anses vara ett viktigt 

tillskott för lärarens innehållsval och planering. Avseende kunskapskontroller i form av läxor 

och prov så betygsätts ofta elevens kunskaper i relation till läromedlets innehåll och syfte 

(Molin 2006). Läromedel ska i modern tid vara anpassade för en auktoritativ inlärning där 

sanning representeras men också ifrågasätts. Lärare och elever har dock historiskt sällan 

ifrågasatt dess innehåll (Cherryholmes 1988). Alltså följs ofta innehållet till punkt och pricka, 

trots att de egentligen har i syfte att vara en allvetande ledsagare snarare än en auktoritet. En 

vanlig användning av läroboken är att läraren använder den som källa till stoff men också att 
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läroboken ofta får en legitimerad funktion. Åsikten presenteras således att följer läraren 

innehållet i läroboken följer denne också läroplanen (Englund 2009). 

 Av anledning att elever i sin kunskapsutveckling hela tiden utvärderas och kontrolleras 

kan läroboken fungera som ett stöd i utformande av prov för att som lärare ha en källa att 

hänvisa tillbaka till. Utöver hänsynen till eleven själv underlättar en lärobok för hela kursens 

innehåll för en lärare som besitter mindre kunskap inom specifika områden då kan använda 

läroboken som stöd (Englund 2006). 

 Statens engagemang har över tid varierat i hög grad avseende läroboksmarknaden i 

Sverige. En statlig förhandsgranskning av läroböcker infördes år 1938, under kommande 

decennier omarbetas denna lag regelbundet men beslutas år 1991 att uteslutas helt. Kvar finns 

möjligheten för Skolverket att genomföra specifika granskningar på eget initiativ, sedan år 

1991 har en sådan granskning skett vid ett tillfälle (Johnsson & Harrie 2009). 

 I och med att läroplaner och skolsystemet befinner sig i en konstant produktion och 

reproduktion, såväl även samhället, uppstår ett behov att pedagogiska texter ständigt 

utvecklas. När texterna skapas utformas en plattform för urval av vad kunskapen och lärandet 

i det specifika ämnet ska bestå i. Staffan Selander (1991) betonar att relationen mellan 

läroplan och lärobok bör uppmärksammas då han hävdar att läroboken ska vara rimlig att 

betrakta som en konkret form av läroplanen. Eftersom det är läroboken som ofta står närmast 

eleven i undervisningen blir detta ovärderligt fortsätter Selander. 

2.4 Lärarens roll i skolans kunskapsförmedling 

Skolans grund baseras i skollagen som på egna ben står överordnad alla övriga dokument. 

Under skollagen finns för skolan gymnasieförordningen och läroplanen där stolparna från 

skollagen har konkretiserats. Lärare behöver basera sin undervisning utefter dessa dokument, 

då det ej räcker att enbart utgå från ämnesplanen för ämnet som undervisas i. Det är viktigt i 

rollen som lärare att känna till skollagens och gymnasieförordningens bestämmelser då dessa 

berör hens dagliga verksamhet (Skolverket 2011). 

 I läroplanen radas lärarens ansvarsområden upp under olika kategorier där elevens bästa 

och dess möjlighet att tillgå kunskap ofta står i fokus. Läraren har således en rad dokument 

och restriktioner att förhålla sig till i utformningen av sin undervisning. Ekman menar 

däremot att läraren i linje med kursmålen också har ett utrymme att utforma sin undervisning 

efter elevgruppen till viss del (Ekman 2007). 

 Historiskt har lärare setts oavkortat som rena kunskapsförmedlare, idag ligger emellertid 

ett lika stort fokus vid ansvaret avseende elevens personliga utveckling. En lärare har en 
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närmare personlig anknytning till eleven där läraren i sin undervisning bör se till elevens 

särskilda behov, familjeförhållanden etc. (Kvelie 1999). Eleven ska för sitt eget lärande ta 

ansvar men att läraren ska finnas som en ledsagare för att visa möjligheter och vägleda till 

dess lärande (Brusling & Strömqvist 1996). Lärarens ansvar bottnar således i att tolka 

kursmålen för att göra innehållet synligt i undervisningen, vidare är det lärarens ansvar att 

tolkningarna överensstämmer med skolans värdegrund och skollagen (Bergem 2000). 

 Sammanfattningsvis ska utbildningen i skolan ha i uppgift att försäkra kompetensen för 

ett framtida politiskt deltagande hävdar Ekman (2007). Den statliga utredningen påvisar dock 

klart att elever har låga kunskaper om EU när kunskapsundersökningar har genomförts i 

skolor runt om i Sverige (SOU 2016:10). Läroboken är det vanligast förekommande 

läromedel i skolundervisning och betraktas i enighet med Molin (2006) vara ett viktigt 

tillskott för kunskapsförmedling. Här blir även lärarens roll betydelsefull då kursmålen med 

hjälp av lärarens tolkning ska synliggöras, ofta baserat på just den specifika skolans läromedel 

(Bergem 2000). 

3. Metod och material 

För att besvara studiens frågeställningar genomförs en omfattande läromedelsanalys där tolv 

läroböcker är materialet för undersökning. Studien har ett beskrivande upplägg där syftet är 

att tematisera och fånga in liknande och skiljaktiga egenskaper som sedermera jämförs utefter 

ett utarbetat analysverktyg. Ekman (2007) menar att läraren på eget bevåg har makten att 

anpassa undervisningen till elevgruppen och därför också lärobokens plats i undervisningen. 

Utifrån detta har en enkätundersökning genomförts på lärare i Uppsala kommun då 

kunskapsundervisning även hämtas därifrån. Några generella slutsatser går ej att återfinna i 

dessa analyser men målet är att bearbeta läromedel och enkätsvar för att finna mönster.  

3.1 Metodologiska avvägningar 

Läromedel för gymnasieelever väljs som grund för undersökningen samt lärares inverkan i 

lärandeprocessen rörande Sveriges och EU:s politiska system. Läromedlen som kommer 

undersökas är i form av fysiska läroböcker och innehållet i samtliga ska granskas utefter en 

gemensam mall. Målet är att jämföra hur Sveriges och EU:s politiska system framställs, i 

detta fall beträffande skillnader i innehåll. Metoden för denna studie blir således en kvalitativ 

textanalys med en jämförande design, avseende läromedlen (Esaiasson et.al 2012).  

 Att föredra det kvalitativa tillvägagångssättet snarare är en kvantitativ ingång blir 

fördelaktigt då det är innehållet i den skrivna texten studien ämnar undersöka. Ett 



10 

 

analysverktyg för att genomföra en läromedelsanalys utformas där fyra frågor ställs till 

materialet. En jämförelse mellan hur EU:s politiska system respektive Sveriges politiska 

system presenteras i de olika läromedlen kommer ligga till grund för denna analys. Hur 

mycket i antal sidor det skrivs om respektive system, hur de är sammanlänkade samt en 

jämförelse gällande detaljrikedom eller analysdjup ämnas studeras i materialet. 

För att stärka studiens relevans kommer även en enkätundersökning att genomföras. 

Kompletteringen är viktig då det tidigare konstaterats att läromedel tillsammans med lärare är 

betydelsefulla för elevens inlärning. Enkätstudien besvaras av samhällskunskapslärare från 

olika gymnasieskolor i Uppsala kommun. Dessa lärare kommer representera olika åldrar, 

olika lärarutbildningar samt olika personliga intressen.   

3.2 Materialurval 

I genomförandet av analysen i denna studie avser jag använda läromedel som ämnas använda 

i samhällskunskapsundervisning, som följer den nuvarande läroplanen, Lgy11.  En 

avgränsning av omfång krävs för att kunna genomföra denna studie då brist på tid och 

utrymme är ett existerande dilemma. Valet blir således att utgå från läroplanen Lgy 11, där 

läroböcker som valts tillverkats och anpassats till den nya kursplanen. 

Undersökningsmaterialet blir således läroböcker utgivna från 2011 och framåt. Av 

anledningen att det finns ett stort antal läroböcker skrivna för kursen samhällskunskap 1 sker 

ytterligare ett urval. Här kommer de som skrevs i direkt anslutning till läroplanens 

omformering undersökas. I läromedlet behandlas de delar där EU-val samt riksdagsval 

presenteras. Fokus ligger på att undersöka EU-valens och riksdagsvalens respektive utrymme 

samt innehåll i läromedlet.  

 I enkätstudien är källan till materialet lärare i Uppsala som har en anställning vid en 

gymnasieskola och undervisar i samhällskunskap. De tillfrågade får en enkätundersökning 

mailad till sig vilken besvaras på internet via en hemsida för att uppnå anonymitet. En 

förfrågan för deltagande skickas ut till totalt 20 gymnasieskolor i Uppsala vilket representerar 

samtliga gymnasieskolor i staden. Av dessa väljer åtta skolor att delta i studien. Jag 

kontaktade skolornas ämnesansvariga inom Samhällskunskap som vidare förmedlade ut 

enkäten till skolornas samtliga lärare för ämnet. Totalt når enkäten 22 lärare där 14 

respondenter genomförde enkätstudien vilket ger en svarsfrekvens på 63,6 procent. Bortfallet 

är en möjlig felkälla som till viss del kan påverka resultatens tillförlitlighet om det skulle 

finnas en tendens i bortfallet. Exempelvis om skolor med mindre motiverade lärare valde att 

inte ställa upp eller att lärare med mindre intresse för EU valde att inte besvara enkäten. 
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Bortfallet kan däremot också bero på praktiska omständigheter som exempelvis tidsbrist, 

därför är det inte en anledning att se bortfallet per definition som ett problem. 

3.3 Analysverktyg 

Under rektorns ansvar står det i läroplanen att ”utbildningen utformas så att eleverna, för att 

själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet” (Skolverket 2011). Detta kan tolkas som att läromedel av god kvalitet är ett krav för 

elevens rätt till att på egen väg kunna nå den kunskap som eftersträvas. För att kunna 

analysera helheten i vad text och bild tillsammans presenterar i litteraturen används tekniken 

att ställa frågor till texten (von Wright 1998). Följande frågor begagnas i läsningen: 

 

 Omfång: Hur mycket skrivs det om Sveriges respektive EU:s politiska system i 

läroboken i antal sidor? Presenteras EU som en del av Sveriges politiska system, som 

ett system utanför eller en kombination? 

 Detaljrikedom: Hur ser detaljrikedomen ut beträffande hur utförligt respektive systems 

institutioner beskrivs? – i den dömande, lagstiftande och exekutiva makten? Hur ligger 

fokus på valdeltagande i respektive system? Fler områden som kan tänkas jämföras 

systemen emellan? 

 Analysdjup: Hur arbetar läromedlet med kritiska reflektioner för Sveriges respektive 

EU:s politiska system? (hur beskrivs de olika systemen negativt/positivt/neutralt 

fokuserat på institutioner och valsystem) Finns utrymme för att kritisera eller ges 

kritik i läsningen? 

 

Föreliggande tre områden kommer ligga i fokus när läsningen av läroböcker senare kommer 

äga rum. Analysen behandlas i fyra avsnitt där dessa frågor står i fokus för undersökningen. 

 I studien gällande lärarens egenskattade kunskapsuppfattning har en enkät online 

utformats.  Resultaten från enkäterna kommer sammanställas i tabeller och forma 

genomsnittliga siffror för statistik. Den kvalitativa textanalysen kompletteras alltså med ett 

kvantitativt inslag. Enkäterna innehåller flertalet öppna frågor kring ämnesområdet EU och 

Sverige där deltagarna får chansen att uttrycka sig ur eget huvud. Esaiasson et.al (2012) påstår 

att flertalet aspekter är av vikt att tänka på i utformandet av en enkät. Inspiration för 

utformning av dessa frågor togs från tidigare studier samt även estetiken av enkäten. 

(Esaiasson et.al 2012). 
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 Enkäten kommer ligga som bilaga (bilaga 1) där samtliga frågor som ställs återfinns 

uppradade. Frågorna rör bland annat respondenternas egen roll i undervisning, däribland 

egenskattad kunskap, intresse och nöjdhetsgrad. Frågor formuleras ofta i en form där de får 

jämföra hur den egna rollen i undervisningens utformning skiljer sig Sverige och EU emellan. 

4. Analys 

I följande del analyseras läroböcker i samhällskunskap i syfte att ta reda på hur läromedel 

tolkar och uttrycker innehållet i gällande kursplan för ämnet samhällskunskap 1 och 

läroplanens syfte (Lgy11). Studien tar sin grund i en omfattande läromedelsanalys. Analysens 

syfte är att få svar på hur EU:s politiska system respektive det nationella politiska systemet 

presenteras och skiljer sig i olika läromedel. För att i sin tur kunna uppfatta dessa läromedel 

som relevanta behöver vi ta del av hur lärare i samhällskunskap tar hjälp av läromedel i sin 

undervisning genom en enkätundersökning. Vidare vill vi även ta reda på lärarens betydelse i 

lärandet av de olika politiska systemen.  

4.1 Läromedelsanalys 

I analysen av läromedel har tolv läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolan valts ut, 

alla utgivna från år 2011 vilket innebär att de är skrivna utefter den senaste läroplanen 

(lgy11). Läromedlen är uppdelade i tre olika typer, antingen för samtliga samhällskurser 1, 2 

och 3, i dessa fall syns detta ofta tydligt i lärobokens titel. Utöver denna typ finns det också 

läroböcker anpassade för antingen Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap 1b. I dessa 

fall uttrycks det också tydligt i titeln med endera kursens namn eller markerat med 50 eller 

100 poäng för att tydliggöra kursens totala omfång i poäng. Av anledningen att det finns 

uppdelningar likt föreliggande beskrivning finns det således vissa författare som väljer att 

skriva flera läroböcker för olika typer av kursomgång. I presentationen av vilka läromedel 

som valts att analyseras vilken återfinns under rubriken ”Material” tydliggörs vilka läroböcker 

som är skrivna av vilka författare.  

4.1.1 Omfång och sammanlänkning 

I följande del bearbetas läromedelanalysens första frågeformulering. Hur skiljer sig de olika 

läroböckernas sidantal anknutet till de olika avsnitten? Samt, hur väl sammanlänkade är 

Sveriges och EU:s politiska system i de olika böckerna? Översikten av samtliga läroböckers 

omfång och sammanlänkning sammanställs i tabeller för att få en tydlig överblick av likheter 

och skillnader. Att ha i åtanke är att olika sidantal initialt kan bero på att vissa böcker är 
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ämnade för kurserna Samhällskunskap 1,2 och 3 medan vissa är ämnade för endast 

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1. Samtidigt är det viktigt att väcka tanken av 

att olika elever då också får olika mängd fakta avseende Sveriges och EU:s politiska system 

bara av att valet kring lärobok variera. Nedan presenteras endast sidantalet siffror för att i 

senare avsnitt kunna bearbeta detaljrikedom och analysdjup. 

 

Tabell 4.1 

Lärobok 
Sidantal 

Sverige 

Sidantal 

EU 

Arena 50p. Samhällskunskap för gymnasiet 25 15 

Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet 37 21 

Exposé: samhällskunskap kurs 1 35 21 

Exposé aktiv: samhällskunskap kurs 1a1 22 13 

Forum. Samhällskunskap. 1 35 11 

Forum: samhällskunskap 123 37 12 

Kompass till samhällskunskap 50 13 10 

Kompass till samhällskunskap 100 20 5 

Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan 44 18 

Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b 44 31 

Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 53 31 

Z-rapport: samhällskunskap. Kurs 1a1 för yrkesprogrammen 26 20 

Medelvärde 32,6 17,3 

Median 35 16,5 

Tabell 4.1 presenterar sidantal för samtliga böcker i undersökningen. 

 

I tabell 4.1 presenteras antalet sidor för avsnitten rörande Sveriges respektive EU:s politiska 

system i läroböckerna som undersökts i denna läromedelsanalys. Sveriges politiska system 

beskrivs med minst omfång i boken Kompass till samhällskunskap 50 där antalet sidor är 13, 

flest antal sidor återfinns i Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3, där sidantalet är 53 

vilket är nästan fyra gånger så stort omfång. Vad gäller EU:s politiska system är sidomfånget 

minst i läroboken Kompass till samhällskunskap 100 med 5 sidor. Flest sidor hittas i Zigma: 

samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 och Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b med 31 sidor 

totalt, vilket representerar sex gånger så stort omfång. Medelvärdet för innehållet i Sveriges 

politiska system är 32,6 sidor, medianen är något högre, nämligen 35 sidor. Att medelvärdet 

är något lägre än medianen innebär att det är mer vanligt förekommande med fler än 32,6 

sidor för Sveriges politiska system i de undersökta läromedlen. Vad gäller EU:s politiska 

system är medelvärdet i omfång 17,3 sidor, medianen är istället här något lägre, nämligen 
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16,5 sidor. Att medelvärdet är något högre än medianen innebär att frekvensen av sidantal 

under medelvärdet är något mer förekommande i undersökningen. Att median och 

medelvärde i sidantal gällande både Sveriges och EU:s politiska system är relativt närliggande 

säger även att det inte är några böcker som har ett sidantal som sticker ut i mängden. 

 Skillnaden i antalet sidor är i genomsnitt 15,3 sidor om medelvärdet för Sveriges politiska 

system subtraheras med medelvärdet för EU:s politiska system. Detta innebär att det i snitt är 

nästan dubbelt så många sidor i antal skrivna om Sveriges politiska system i jämförelse med 

EU:s politiska system. Sett till medianen blir skillnaden större än medelvärdets differens i 

sidantal. Medianens skillnad om Sveriges politiska system subtraheras med EU:s politiska 

system blir skillnaden 18,5 sidor. Resultatet visar här att Sveriges politiska system enligt 

medianen mätt i snitt behandlas mer än dubbelt så mycket sett i sidantal jämfört med EU:s 

politiska system. 

 Presentationen av de olika systemen skiljer sig mellan de olika läromedlen, allt från att 

beskrivas i två separata system till att sammanlänkas väl inbördes. Sidorna för de två 

systemen har således delats upp i följande fyra kategorier; separata, svagt sammanlänkade, 

delvis sammanlänkade. Separata innebär i denna undersökning att Sveriges politiska system 

och EU:s politiska system beskrivs i separata avsnitt där varken institutionernas uppbyggnad, 

valsystem eller historik omnämns gällande det andra systemet. Svagt sammanlänkade betyder 

att Sveriges och EU:s politiska system i antingen Sveriges eller EU:s avsnitt omnämner det 

andra systemet i fåtal meningar beträffande valsystem, institutioner eller historik. Delvis 

sammanlänkade innebär att Sveriges och EU:s politiska system beskrivs i antingen en rubrik 

eller i ett kapitel som indikerar att det är en länk mellan Sveriges och EU:s politiska system. 

Ett exempel återfinns i läroboken Forum: samhällskunskap 123 där en rubrik heter ”Sverige 

och EU” där de politiska systemen sammanlänkas delvis (Brolin & Nohagen 2011:440). 

Orsaken till att en fjärde kategori kallad ”sammanlänkade” inte har inkorporerats i studien 

grundas i att ingen av de analyserade läromedlen har beskrivit Sveriges och EU:s politiska 

system som beroende av varandra inunder samma kapitel. 

 

Tabell 4.2 

Lärobok Presentation 

Arena 50p. Samhällskunskap för gymnasiet Separata system 

Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet 
Svagt 

sammanlänkade 

Exposé: samhällskunskap kurs 1 
Delvis 

sammanlänkade 
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Exposé aktiv: samhällskunskap kurs 1a1 
Svagt 

sammanlänkade 

Forum. Samhällskunskap. 1 
Delvis 

sammanlänkade 

Forum: samhällskunskap 123 
Delvis 

sammanlänkade 

Kompass till samhällskunskap 50 
Svagt 

sammanlänkade 

Kompass till samhällskunskap 100 Separata system 

Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan 
Svagt 

sammanlänkade 

Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b 
Delvis 

sammanlänkade 

Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 
Delvis 

sammanlänkade 

Z-rapport: samhällskunskap. Kurs 1a1 för yrkesprogrammen 
Delvis 

sammanlänkade 

Tabell 4.1 presenterar sammanlänkningen av Sveriges och EU:s politiska system. 

 

Uppdelningen av hur det sett ut i materialet går att återfinna i tabell 4.2. Det vanligast 

förekommande är att systemen är delvis sammanlänkade, där sex av tolv läroböcker 

sammanlänkat systemen enligt föreliggande beskrivning. Av andra hälften av de undersökta 

läroböckerna presenterar två av dessa Sveriges och EU:s politiska system oberoende av 

varandra, som separata system. Tre av de fyra återstående läroböckerna berör antingen EU i 

Sveriges avsnitt eller vise versa. Den sista läroboken har EU:s avsnitt som rubrik under 

”Sveriges statsskick”, och systemen blir därför även här svagt sammanlänkade, även om 

boken inte omnämner Sverige under EU:s rubrik eller EU i Sveriges avsnitt.   

4.1.2 Detaljrikedom 

I undersökningen för detaljrikedom har frågeformulering två i läromedelsanalysen legat till 

grund för analysen. Hur ser detaljrikedomen ut beträffande hur utförligt respektive systems 

institutioner beskrivs? – i den dömande, lagstiftande och exekutiva makten? Hur ligger fokus 

på valdeltagande i respektive system? Fler områden som kan tänkas jämföras systemen 

emellan?  

 I Sveriges politiska system är det Stat (riksdag och regering), kommun och valsystem. I 

EU:s politiska system är det EU:s fem huvudinstitutioner: Europeiska rådet, Ministerrådet, 

EU-domstolen, Kommissionen och Europaparlamentet. Utöver detta undersöks också 

beskrivningen beträffande EU:s valsystem. I följande del presenteras detaljrikedomen i 

samtliga läroböcker där analysen kommer grundas i tre olika kategorier: ”översiktligt om 
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både EU och Sverige”, ”detaljerat om EU och Sverige” samt ”detaljerat om Sverige, 

översiktligt om EU”. Klassificeringen ”översiktligt om Sverige, detaljerat om EU” har valts 

att uteslutas ur presentationen då det inte i någon av de undersökta läroböckerna förekommer 

att detta är fallet. I de undersökta läromedlen återfinns många likheter och skillnader i 

framställning av respektive system, en avgränsning har därför fått göras. Det är viktigt att i 

denna typ av analys ha i åtanke att Sveriges system naturligt bör ge ett högre sidantal rörande 

Sveriges politiska system än EU:s politiska system då vi bor i Sverige. Ett högre sidantal kan 

tänkas generera en högre detaljrikedom, dock inte nödvändigtvis, detta ämnar följande avsnitt 

besvara. 

 Avsnitt kommer alltså bedöma innehållet i detaljrikedomen i relation till vad läroplanen 

ämnar fokusera på i kursmålen för Samhällskunskap 1b. Läroplanens kursmål nämner lokal, 

nationell samt EU-nivå och fortsätter med att beröra medborgares möjligheter att påverka, 

maktfördelningen samt politiska ideologier. Då målen i föreliggande citering genomgående 

refererar till ”olika nivåer” ges indikation att EU ska vara en del av dessa då samtliga 

omnämns i kunskapskravets första mening. Läroplanen framhåller således att man ska ta upp 

alla olika nivåer och en explicit hierarki angående vad som kan anses mer viktigt går ej att 

återfinna, därför har utgångspunkten tagits därhän. Undersökningen kommer alltså fokusera 

på olikheter i framställningen av institutionernas beskrivningar avseende Sveriges och EU:s 

politiska system.  

Översiktligt om både EU och Sverige 

I Exposé aktiv: samhällskunskap kurs 1a1 presenteras Sveriges politiska system översiktligt 

och under samma kapitel för samtliga institutioner. Vad gäller EU:s politiska system så är 

även dessa översiktligt beskrivna, här i en ännu högre grad än för Sveriges institutioner. 

Utöver detta återfinns ett misstag i institutionernas beskrivningar. Revisionsrätten presenteras 

som en av EU:s maktinstitutioner och Europeiska rådet beskrivs utanför de fem 

institutionerna (Andersson 2011:138). Det svenska valsystemet är översiktligt förklarat under 

en rubrik kallad ”Hur går valet till?” (Andersson 2011:112). Vad gäller EU:s valsystem så står 

det i en mening att det är val vart femte år och att EU-parlamentet är enda institutionen direkt 

vald av folket (Andersson 2011:139). 

 Z-rapport: samhällskunskap. Kurs 1a1 för yrkesprogrammen presenterar Sveriges och 

EU:s institutioner lika översiktligt i dess separata avsnitt rörande institutionerna. Däremot 

förklaras aldrig EU-domstolens funktion i avsnittet om EU utan omnämns endast 

inledningsvis som en av de fem maktinstitutionerna (Bengtsson 2013:121f). Hur de svenska 
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valen går till förklaras kort i ett kapitel kallat ”Så styrs Sverige”. I en fotnot under 

beskrivningen av de svenska valen står det att Sverige är en del av EU där det också är val 

vart femte år (Bengtsson 2013:92). I kapitlet rörande EU står det inget om hur 

Europaparlamentsvalet går till.  

 Både Exposé aktiv: samhällskunskap kurs 1a1 och Z-rapport: samhällskunskap. Kurs 1a1 

för yrkesprogrammen är ämnade för Samhällskunskap 1a1. Det första kunskapsmålet i 

kursplanen är dock utformat exakt samma som för Samhällskunskap 1b vilket indikerar att 

samma innehållsmängd beträffande detaljrikedom avseende de olika systemen kan förväntas. 

Stora skillnader har dock uppmärksammats då detaljrikedom och språk i dessa två läromedel 

befinner sig på en klart mer översiktlig nivå än övriga läromedel både rörande Sveriges och 

EU:s politiska system.  

Detaljerat om Sverige och EU 

Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet presenterar hög detaljrikedom gällande Sveriges 

politiska system. Här återfinns stora underrubriker med ”riksdag”, ”regering”, ”kommuner 

och landsting” samt ”statsförvaltning”. I delen om EU samlas samtliga maktinstitutioner 

under samma underrubrik ”EU:s institutioner”, dock i stort omfång rörande varje enskild 

institution. I denna lärobok omnämns sju institutioner där de även inkorporerat revisionsrätten 

och Europeiska centralbanken (ECB) utöver de fem maktinstitutionerna. En skillnad i kapitlen 

avseende Sveriges statsskick och EU är att fokus i Sveriges avsnitt ligger på institutionernas 

uppbyggnad medan EU:s kapitel även inkluderat historia, medlemskap och informationen 

beträffande röstsystem i avsnittet om Sverige presenteras med en historisk beskrivning kring 

framväxt av rösträtt för kvinnor och män direkt under den stora rubriken ”riksdag” (Karlsson 

2011:70). Medan det under underrubriken ”europaparlamentet” i kapitlet om EU står 

”Parlamentet utses direkt av invånarna i EU genom val vart femte år” (Karlsson 2011:120). 

Det går alltså att återfinna en något högre detaljrikedom rörande Sveriges institutioner även i 

denna lärobok, särskilt i delarna om valsystem. Däremot är detaljrikedomen beträffande 

systemen klart mer ingående i denna lärobok jämfört med flera av de övriga läromedlen. 

 Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan presenterar hög detaljrikedom rörande 

Sveriges politiska system, här återfinns riksdagen och regeringen under ett fristående kapitel, 

direkt efter presenteras ett fristående kapitel där kommunen berörs. Vad gäller EU så beskrivs 

institutionerna inte fullt så detaljrikt i jämförelse med de svenska men trots detta ingående. Ett 

exempel där detaljrikedomen framkommer och urskiljer sig annat läromedel är under rubriken 

”Europaparlamentet” där det står att ”Den vanligaste formen av lagstiftningsbeslut sker 
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genom så kallat medbeslutande” (Almgrem et.al (2012:205). Vad gäller valsystem förklaras 

Sveriges under rubriken ”Proportionella val till riksdagen”, här beskrivs den individuella 

processen och tillvägagångssättet ingående (Almgrem et.al 2012:165). I EU:s avsnitt beskrivs 

röstdeltagande för medborgare med en mening: ”En gång vart femte år väljs 751 ledamöter i 

allmänna val” (Almgren et.al 2012:205). Likt Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet är 

den tydliga skillnaden i detaljrikedom även i denna litteraturbeskrivning av hur valsystemet 

går till. En skillnad går även att återfinna i sidantal i jämförelse med föreliggande lärobok. 

EU:s politiska system berörs i Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan med färre antal 

sidor, detta beror dock främst på att fokus merendels här lagts på institutionerna och historien 

samt framväxten har nedprioriterats. Alltså kan omfånget av institutionernas beskrivningar i 

de två läromedlen jämföras med en relativt lika ingående detaljrikedom. 

Detaljerat om Sverige, översiktligt om EU 

Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 visar också hög grad detaljrikedom avseende 

Sveriges avsnitt. Likt Almgren et.al (2012) presenteras fristående kapitel för regering och 

riksdag samt kommunen. Vad gäller EU:s avsnitt så presenteras institutionerna översiktligt 

och kortfattat (Bengtsson 2012b:529), mer tyngd i detta avsnitt återfinns vid historien kring 

EU:s framväxt. Valsystemet i Sverige presenteras utförligt med ideologier och 

tillvägagångssätt under ”Partier och ideologier” (Bengtsson 2012b:100). Under ”Parlamentet 

EU:s ”riksdag” inleds det med en mening: ”Parlamentet består av ett stort antal ledamöter – 

alla direktvalda i sina respektive hemländer” (Bengtsson 2012b:546). Resten av denna sida 

förklarar också hur svenska partier på internationell nivå delas in i olika partigrupper, 

kortfattat, en mening per beskrivning. En mer utförlig förklaring till hur valsystemet i Sverige 

fungerar går ej att återfinna i denna lärobok.  

 Forum: samhällskunskap 123 presenterar en väl genomgående beskrivning av Sveriges 

politiska system där kapitlet rörande Sveriges statsskick går igenom riksdag, regering, 

kommun och landsting. Den ungefärliga innehållsmängden i omfång för riksdag och regering 

i Sveriges avsnitt motsvarar samma sidantal som hela rubriken för EU ”EU – den Europeiska 

unionen”. I EU:s avsnitt behandlas informationen kring institutionerna översiktligt där varje 

institution har en egen underrubrik förutom EU-domstolen. Utöver att den i en mening 

omnämns som en av de fem maktinstitutionerna återfinns följande mening inunder 

kommissionens underrubrik: ”Om ett land inte följer besluten kan kommissionen skicka 

ärendet vidare till EU-domstolen” (Brolin & Nohagen 2011:487). Sveriges partier och 

valsystem presenteras grundligt under en rubrik kallad ”De politiska valen” (Brolin & 
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Nohagen 2011:417). Valen i EU omnämns i en mening ”Europaparlamentet väljs vart femte 

år av folket i de olika EU-länderna” (Brolin & Nohagen 2011:485).  

 Forum. Samhällskunskap. 1 presenterar en väl genomgående beskrivning av Sveriges 

institutioner. Likt föreliggande lärobok så är denna skriven av samma författare som Forum: 

samhällskunskap 123 vilket i detta fall bidragit till att mycket av det fakta som presenteras är 

exakt samma i båda böcker. Även i denna bok presenteras således hela EU:s avsnitt ”EU - den 

Europeiska unionen” på ungefärligt lika stort omfång som endast riksdag och regering i 

Sveriges kapitel. Institutionerna i avsnittet om EU beskrivs i denna bok översiktligt, även här 

är EU-domstolen endast omnämnd i underrubriken för kommissionen. ”De politiska valen” är 

en rubrik som finns i avsnittet gällande Sverige, här presenteras valen i Sverige djupgående 

(Brolin & Nohagen 2012:357). Valen i EU omnämns i en mening: ”Europaparlamentet väljs 

vart femte år av folket i de olika EU-länderna” (Brolin & Nohagen 2011:409).  

 I Exposé: samhällskunskap kurs 1 presenteras Sveriges institutioner genomgående och 

tydligt, det återfinns en informativ och noggrann beskrivning av regering, riksdag, kommun 

och landsting. I avsnittet beträffande EU finns översiktliga beskrivningar om EU:s 

institutioner, det är dock fel fem maktinstitutioner i EU då Revisionsrätten beskrivs som en av 

dessa istället för Europeiska rådet. I avsnittet om Sveriges politiska system kallat ”Det 

svenska statsskicket” finns en rubrik kallad ”Det svenska valsystemet”. Här beskrivs 

valsystemet ingående med underrubriker kallade ”Partival och personval”, ”Valdeltagande 

och röstningsbeteende”, ”Valrörelsen” och ”valdagen” (Andersson 2011:219). I EU:s avsnitt 

finns det en kort beskrivning om att parlamentet har val vart femte år (Andersson 2011:358). 

 Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b presenterar hög grad av detaljrikedom rörande 

Sveriges institutioner då varje område har stor plats. Sveriges avsnitt har i denna lärobok 

fristående kapitel rörande regering, riksdag och kommun. Läroboken presenterar EU:s 

institutioner i kapitlet gällande EU, beskrivningarna är här översiktliga, kapitlet har ett högre 

fokus vid EU:s historiska framväxt (Bengtsson 2012a:380). Partisystemet för Sverige har ett 

eget kapitel vilket bidrar till en ingående genomgång kring det svenska valsystemet. 

Valsystemet i EU beskrivs i kapitlet om EU likt följande: ”Parlamentet ska alltså, enligt 

Lissabonfördraget, ha 754 ledamöter – alla direktvalda i sina respektive hemländer. 

Mandatperioden är femåriga […] Valdeltagandet brukar vara mycket lågt. I Sverige….” 

(Bengtsson 2012a:384). 

 Kompass till samhällskunskap 100 presenterar Sveriges institutioner riksdag, regering, 

kommun och landsting, dessa beskrivs mer ingående än det totala omfånget för hela avsnittet 

rörande EU. EU:s institutioner beskrivs klart översiktligt då det enbart står ett fåtal meningar 
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som beskrivning kring varje. Utöver detta är EU:s fem maktorgan också felpresenterade, 

revisionsrätten beskrivs här som en av de fem istället för Europeiska rådet (Eliasson och 

Nolervik (2011b:230). I ”Så styrs Sverige” finns det en faktaruta i omfång av en sida där 

”Rösträtt och val” beskrivs, nog så översiktligt men tydlig information kring hur ett val går 

till.  I kapitlet ”Demokrati” beskrivs även de svenska riksdagspartierna översiktligt på två 

sidor (Eliasson & Nolervik 2011b:38). I EU:s avsnitt beskrivs valet med en mening: ”Vart 5:e 

år väljer folket i EU-länderna vilka som ska sitta i Europaparlamentet” (Eliasson och Nolervik 

2011b:232).  

 Kompass till samhällskunskap 50 presenterar institutionerna i Sveriges institutioner var 

för sig under separata rubriker, översiktliga förklaringar men också tydligt, ofta med en rad 

illustrerade förenklingar för att förstå systemets sammansättning. EU:s institutioner är alla 

samlade under samma underrubrik med översiktliga beskrivningar. Institutionerna de nämner 

vara EU:s fem huvudinstitutioner är följande: Kommissionen, Ministerrådet, EU-parlamentet, 

EU-domstolen och Revisionsrätten. De beskriver det Europeiska rådet som en instans utanför 

EU-institutionerna (Eliasson & Nolervik 2011a:58). Vad gäller valsystemet i avsnittet ”Så 

styrs Sverige” finns det en faktaruta med omfång av en sida där ”Rösträtt och val” förklaras, 

nog så översiktligt men tydlig information. Sveriges deltagande i Europaparlamentsvalen 

omnämns i en mening under avsnittet EU. 

 I Arena 50p. Samhällskunskap för gymnasiet presenteras en hög detaljrikedom rörande 

det svenska systemet och dess institutioner, stora rubriker består av bland annat ”Riksdag”, 

”Regering”, ”Kommuner och Landsting” samt även en stor rubrik kallad ”Partierna”. Vad 

gäller EU:s kapitel så är beskrivningen av institutionerna klart mer översiktliga, en rubrik är 

kallad ”EU:s institutioner”, här samlas fakta kring samtliga. Läroboken beskriver sju 

institutioner där de inkorporerat även revisionsrätten och ECB (Karlsson 2011:63). 

Valsystemet presenteras i Sveriges avsnitt med en historisk framväxt med tydliga 

förklaringar. Vad gäller EU:s valsystem och Sveriges deltagande i detta beskrivs det i en 

mening under avsnittet EU. 

 I läromedlen placerade under kategorin ”detaljerat om Sverige, översiktligt om EU” 

återfinns åtta av tolv läromedel. Detta indikerar att det vanligast förekommande fenomenet 

avseende detaljrikedom när det handlar om Sveriges och EU:s politiska system är att Sverige 

beskrivs klart mer ingående än EU. Trots att sidantalet skiljs åt i de föreliggande läroböckerna 

återfinns alltså likartade skillnader i hur systemen har framställts. Ofta där fler sidor är 

inkorporerade i EU:s politiska system kan det röra sig om att fokus lagts på andra faktorer än 

just institutionerna och valsystemet.  
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4.1.3 Analysdjup  

För att studera analysdjup har läromedelsanalysens fråga tre använts som en ledsagare i 

läsningen av de analyserade läroböckerna. Institutionerna vilka behandlades i tidigare avsnitt 

beskrivs ofta informativt vilket har genererat att fokus i denna del även undersökt fullständiga 

kapitel för Sverige och EU för att finna problematiseringar av olika slag. Det undersökningen 

ämnar besvara är om läromedlen på olika vis öppnar för analys och inbjuder till reflektion 

gällande Sveriges respektive EU:s politiska system eller om en skillnad ej går att urskilja. 

 I detta avsnitt kommer analysdjupet kategoriseras under fyra kategorier enligt följande: 

”högt analysdjup för Sverige och EU”, ”lågt analysdjup för Sverige och EU”, ”högt 

analysdjup för EU, lågt för Sverige” samt ”högt analysdjup för Sverige, lågt för EU”. När 

analysdjupet är högt för både Sverige och EU finns det problematiserande delar för vartdera 

avsnitt. När analysdjupet är lågt för både Sverige och EU finns det smala ingångar för 

problematisering. Då analysdjupet är högt för EU men lågt för Sverige är det som det låter, 

EU har problematiserande ingångar i sin text men inte avsnitten för Sveriges politiska system. 

I analysens fjärde kategori ”högt analysdjup för Sverige, lågt för EU” så har den i 

undersökningsfasen tagits i beaktning men i presentationen fått uteslutas då läroböckerna inte 

har presenterat denna uppdelning.  

Högt analysdjup för Sverige och EU 

Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan, presenterar analyserande ingångar både i EU:s 

samt Sveriges avsnitt. Under rubriken ”Vem får bli medlem i EU?” i kapitlet om EU 

presenteras fakta ur olika synvinklar gällande medlemskapet, Köpenhamnskriterierna samt för 

och motargument. I slutet av dessa två sidor följer en rad frågor, däribland: ”Är du positivt 

eller negativt inställd till en ytterligare utvidgning i framtiden av EU:s medlemsstater?” 

(Almgren et.al (2012:210). Den föreliggande argumentationen kallas för ”case” och dessa 

genomsyrar boken kring olika områden, det finns även en liknande gällande EMU. I kapitlen 

om Sverige presenteras också en rad ”case”. I kommunen gällande ”Skatteutjämningssystemet 

– rättvist eller orättvist?” (Almgren et.al 2012:194). I ”Så styrs Sverige har det ett case 

avseende ”Makten i Sverige”, här diskuteras frågor som: ”Vilka har makten i Sverige idag? 

Är det fortfarande så att det finns en politisk och ekonomisk maktelit? I så fall, vilka tillhör 

den?”, ”Har kvinnor mindre makt i Sverige? Motivera, oavsett om du svarar ja eller nej.” 

(Almgren et.al (2012:174).   
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Lågt analysdjup för Sverige och EU 

Exposé aktiv: samhällskunskap kurs 1a1, i denna lärobok presenteras all fakta översiktligt och 

enkelt, med ett basalt språk. Det finns inget rum för problematiseringar då tillräcklig fakta för 

den möjligheten inte presenteras varken avseende Sveriges eller EU:s politiska system.  

 Kompass till samhällskunskap 100, under ”Så styrs Sverige” återfinns faktabaserad samt 

informativ fakta rörande Sveriges politiska system. I avsnittet avseende EU öppnas det inte 

upp för några diskussionspunkter, den fakta som presenteras här är marginell vilket resulterar 

i att det är näst intill omöjligt då platsen inte finns att föra en argumentation. 

 

Högt analysdjup för EU, lågt för Sverige 

Arena 123. Samhällskunskap för gymnasiet, här finns vissa skillnader i hur läromedlet 

utmanar läsaren för kritiska reflektioner kring respektive system. Kring Sveriges politiska 

system skrivs det informativt, djupgående men ej ifrågasättande, i slutet presenteras frågor. 

Här ställs ett fyrtiotal frågor utan utrymme för reflektion, enbart faktabaserade, där svar 

återfinns i föreliggande kapitel. I kapitlet om EU är större delen av avsnittet uppbyggt på 

samma vis, däremot består de sista tre sidorna i kapitlet av en överrubrik kallad ”Hur stort kan 

EU bli?” (Karlsson 2011:128). Här presenteras bland annat Köpenhamnskriterierna och 

argumentationer kring nya medlemskap i EU. På sista sidan ställs även frågor, här ca trettio 

stycken där de sista har en mer analyserande vinkel än de i kapitlet om Sveriges system. 

 Zigma: samhällskunskap: kurserna 1, 2 och 3 och Z-classic: samhällskunskap. Kurs 1b, i 

dessa läroböcker återfinns nästan oavkortat samma innehåll rörande analytiska ingångar vilket 

bidrar till en sammanvävning av analysen. Kapitlen som rör Sveriges system i dessa 

läroböcker är detaljrika men fakta framförs på ett icke problematiserande vis i avsnitten. EU:s 

kapitel har liknande utseende som Sverige fram till avsnittet kallat ”Sverige i EU och EU i 

Sverige”. Här görs det tydligt att åsikten att vara för eller emot EU inte är universellt 

överensstämmande gällande politisk färg vilket leder till en analytisk ingång för läsaren 

(Bengtsson 2012b:548). Sedan startar de även en reflektion kring huruvida EU ska bli mer lik 

en federation eller om unionen ska accepteras som en union med tydliga federala inslag 

(Bengtsson 2012a:392; 2012b:553) 

 I Forum: samhällskunskap 123 sker främst en icke problematiserad presentation av fakta 

i kapitlet om Sverige, samt även i kapitlet för EU. Under ”Sverige och EU” i Sveriges avsnitt 

kallad ”EU – hot eller möjlighet”, återfinns en sida där boken öppnar upp för olika synvinklar 

samt väger fakta mot varandra vilket leder till att läsaren får tänka till och bilda en egen 
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uppfattning kring åsikt och ståndpunkt (Brolin & Nohagen 2011:440). De diskuterar bland 

annat den globala världens tillväxt och fredssamarbete kan båda till något gott, detta vägs 

emot riksdagens minskade makt och kunskap. En diskussion mellan vad de kallar 

”nationalister” och ”federalister” öppnas. 

 Exposé: samhällskunskap kurs 1, i avsnittet gällande Sveriges politiska system är texten 

informativ och noggrant genomgående men det förs ingen analys utan presenteras som ett 

färdigt system. I delen om EU presenteras vissa ingångar för att öppna upp för argumentation 

under rubriken ”Sverige och EU”. ”Denna sammanvävning beskär naturligtvis 

handlingsfriheten i lokal och nationell politik, men kan även uppfattas som en möjlighet att 

utnyttja för att skapa transnationella allianser och driva frågor på europeiska politiska arenor” 

(Andersson 2011:364). Flera liknande problematiseringar går att återfinna avseende om hur 

Sverige och EU som sammanlänkat system är bra respektive mindre bra. 

 Forum. Samhällskunskap. 1 presenterar icke-argumenterande fakta rörande både Sveriges 

politiska system, samt i EU:s egna kapitel. Däremot återfinns en underrubrik under rubriken 

”Sverige och EU” i avsnittet för Sverige kallad ”EU – hot eller möjlighet”, på denna sida 

öppnar de upp för olika synvinklar samarbete på en global nivå. Läroboken diskuterar bland 

annat den globala världens tillväxt och att fredssamarbete kan båda till något gott. 

Argumenten vägs senare emot riksdagens minskade makt och kunskap. En diskussion mellan 

vad de kallar ”nationalister” och ”federalister” öppnas (Brolin & Nohagen 2012:380). 

 Z-rapport: samhällskunskap. Kurs 1a1 för yrkesprogrammen, texten är översiktlig, saklig 

samt lättläst. Däremot så erbjuder denna bok en åsiktstvist angående om EU ska tolkas som en 

federation och en union (Bengtsson 2013:127). 

 Kompass till samhällskunskap 50, det fakta som presenteras kring Sveriges institutioner 

är informativ, den ger ingen ingång för utrymme av argumentation. I delen rörande EU finns 

det rubriker som skulle kunna ge indikationer på diskussion, exempelvis ”Utmaningar för 

EU”, här presenteras argument men trumfas snarare övervägande av argument emot EU än en 

plattform för diskussion.  

 Arena 50p. Samhällskunskap för gymnasiet, i avsnittet om Sverige skriver de informativt 

om det svenska politiska systemet utan ingångar för reflektion. I EU:s avsnitt är det ett kapitel 

som heter ”Hur stort kan EU bli?”, de beskriver Köpenhamnskriterierna kortfattat och 

presenterar dess dilemman. Här finns en smal ingång för reflektion då kriterierna vägs emot 

varandra i texten, dock kortfattat.  

 Föreliggande analys påvisar att ”högt analysdjup för EU, lågt för Sverige” är vanligast 

förekommande där en problematisering förekommer i högre utsträckning rörande EU:s 
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politiska system. I nio av tolv fall problematiseras EU:s politiska system i den undersökta 

litteraturen. I kategorin för ”högt analysdjup för Sverige och EU” återfinns en lärobok som 

påvisat problematiserande ingångar även rörande Sveriges politiska system. I två läroböcker 

återfinns en låg grad av problematisering avseende både Sverige och EU:s politiska system. 

4.1.4 Summering 

Läromedelsanalysen har stolpats upp på tre ben där omfång, detaljrikedom och analysdjup har 

undersökts. Till en början undersöktes omfång där ett tydligt mönster i sidantal kunde 

fastställas. Det var mer vanligt att Sveriges politiska system fick ta större utrymme än EU:s 

politiska system. Sedan kontrollerades även sammanlänkningen av systemen där det kunde 

konstateras att det mest vanligt förekommande var att Sveriges och EU:s politiska system var 

delvis sammanlänkat.  

 I nästkommande del bedömdes graden av detaljrikedom beträffande de två systemen. Här 

är det allra vanligast förekommande en mer detaljerad beskrivning av Sveriges än EU:s 

institutioner. Inte enbart gällande sidantalet då det i många av läroböckerna vid första 

anseendet kan leda en till att få vissa förutfattade meningar gällande innehåll, utan här främst 

relaterat till hur institutionerna presenterats. Åtta av tolv läroböcker presenteras under 

”detaljerat om Sverige, översiktligt om EU” medan kategorierna där de antingen är lika del 

översiktligt respektive hög grad detaljrikedom blev uppdelade i två och två.  

 I sista delanalysen undersöktes graden av analysdjup av Sveriges respektive EU:s system. 

Här återfinns ”högt analysdjup för EU, lågt för Sverige” i nio av tolv läroböcker. Detta 

innebär att dessa böcker presenterar en problematisering i analys rörande något specifikt 

område inom avsnitten för EU i läromedlen. I analysen förekom en lärobok som presenterade 

en problematisering även i sitt avsnitt avseende Sveriges politiska system, här fanns det även 

problematiserande avsnitt beträffande EU vilket placerade läroboken under kategorin ”högt 

analysdjup för Sverige och EU”.  

8.2 Enkätstudie 

En enkät har utformats i syfte att ta reda på lärarens påverkan av kunskapsförmedling rörande 

EU i relation till nationell politik i skolan. I enkätundersökningen är 22 lärare i Uppsala 

tillfrågade att delta där 14 har delgivit sin respons. Frågorna i enkäten rör områden som år vid 

utexaminering, intresse, kunskap och prioritering av ämnesområden inom ämnet 

samhällskunskap. Det finns ett antal frågor där en jämförelse mellan Sveriges och EU:s 

politiska system ska graderas på en skala 1 till 10 av respondenterna. I följande analys 
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kommer deskriptiv statistik att presenteras där enkätsvaren kommer vara en generell 

presentation av vad lärare själva skattar sin roll i yrket, sin kunskap i ämnesområden samt 

grad av stöd från andra källor, däribland läromedel. 

 

Diagram 4.1 

 

Diagram 4.1 förklarar nöjdhetsgraden i undervisningen rörande Sveriges respektive EU:s politiska system. 

 

I diagram 4.1 har nöjdhetsgraden gällande den egna undervisningen för Sveriges respektive 

EU:s politiska system skattats på en skala mellan 1-10, där 1 är mindre nöjd och 10 är mycket 

nöjd tagits in i ett korsdiagram. Studien vill uppmärksamma hur nöjd läraren är med sin 

undervisning det senaste gångna året, respondenterna har därefter fått skatta sin egen kunskap 

för respektive ämnesområde. Nöjdhetsgraden för Sveriges politiska system blir i 

undersökningen 8,1 på skalan i medelvärde. Vad gäller EU:s politiska system blir 

medelvärdet istället 5,7. Resultatet av medelvärdet i Sveriges och EU:s politiska system 

beskriver en skillnad där mer än två skalsteg visar på att nöjdhetsgraden av den egna 

undervisningen hos respondenterna är högre rörande det svenska politiska systemet.  
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Diagram 4.2 

 

Diagram 4.2 förklarar egenskattad kunskap rörande Sveriges respektive  

EU:s politiska system hos respondenterna. 

 

I diagram 4.2 har egenskattad kunskap beträffande Sveriges respektive EU:s politiska system 

skattats på en skala mellan 1-10, där 1 är mycket låg kunskap och 10 är mycket hög kunskap. 

För att få en känsla av hur hög kunskap lärarna i undersökningen anser sig själva ha har de 

fått skatta sin egen kunskap för respektive ämnesområde. Medelvärdet för kunskapsnivån för 

Sveriges politiska system blir i undersökningen 9,1 på skalan. Vad gäller EU:s politiska 

system blir medelvärdet istället 6,9. Dessa medelvärden resulterar i en skillnad på lite mer än 

två skalsteg där analysen påvisar att den egenskattade kunskapen hos respondenterna är högre 

rörande det svenska politiska systemet.  
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Diagram 4.3 

 

Diagram 4.3 förklarar det egenskattade intresset för Sveriges respektive EU:s politiska system. 

 

I diagram 4.3 har det egna intresset avseende Sveriges respektive EU:s politiska system 

skattats på en skala mellan 1-10, där 1 är mindre intresserad och 10 är mycket intresserad. 

Studien har i detta fall i syfte att besvara huruvida respondenterna har ett högre, lägre eller 

lika stort intresse rörande Sveriges samt EU:s politiska system. Intresset för Sveriges politiska 

system blir i undersökningen 9,0 på skalan i medelvärde. Vad gäller EU:s politiska system 

blir medelvärdet istället 7,1. Resultatet av medelvärdet i Sveriges och EU:s politiska system 

beskriver en skillnad där mer än två skalsteg visar på att nöjdhetsgraden av den egna 

undervisningen hos respondenterna är högre gällande det svenska politiska systemet.  

 I diagram 4.1, 4.2 samt 4.3 återfinns ett tydligt mönster där det går att finna skillnader 

avseende Sveriges och EU:s politiska system. Lärare anser sig genomgående vara mindre 

intresserade, mindre kunniga och mindre nöjda i sin undervisning rörande EU:s politiska 

system. Dessa resultat är baserade på ett snitt gällande samtliga lärare som genomfört 

enkätstudien. Kan det finnas skillnader invärtes om gruppen skulle delas upp i två utifrån 

respondenternas utexamineringsår?  
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Diagram 4.4 

 

Diagram 4.4 förklarar skillnaden i nöjdhet av undervisningen det senaste gågna året för lärare examinerade 

innan respektive från år 2011. 

 

I läroplanen Lgy 11 återfinns i första kursmålet för Samhällskunskap 1 EU som ett område 

vilket det ska undervisas om: ”Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå 

samt inom EU” (Skolverket 2011). Den tidigare läroplanen Lpf 94 formulerades innan 

Sverige var medlem i EU vilket bör ha bedragit till att EU ej var en del av den nationella 

politiken i kursmålen för Samhällskunskap. Av denna anledning finns ett intresse att jämföra 

mellan lärare som tagit examen innan den nya läroplanen började gälla samt de lärare som 

aldrig undervisat efter en annan läroplan. Av mina respondenter är det 50% av lärare 

utexaminerade innan år 2011 och övriga från år 2011. 

 I diagram 4.4 har nöjdhetsgraden av den egna undervisningen bedömts på en skala mellan 

1-10, där 1 är mindre nöjd och 10 är mycket nöjd. Svaren har sedan delats upp mellan 

tidigareanvända grupper där den ena gruppen har tagit examen innan den nyaste läroplanen 

(Lgy11) börjat gälla och den andra gruppen är från 2011 och framåt. När grupperna jämförs i 

undervisningen rörande Sveriges politiska system är gruppen som tagit examen innan 2011 

7,9 nöjda med sin undervisning i medelvärde på skalan, medan de som tagit examen från 2011 

och framåt nöjda med ett medelvärde av 8,4 på skalan. Vad gäller EU:s politiska system har 

gruppen som tagit examen innan 2011 ett medelvärde på 6,3 på skalan. De som tagit examen 

från 2011 och framåt har 5,1 i medelvärde på skalan för hur nöjda de är i sin EU-

undervisning.  
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 När en jämförelse av utexamineringsår korsat med kunskap i Sveriges respektive EU:s 

politiska system samt utexamineringsår korsat med intresse av Sveriges respektive EU:s 

poltiska system genomförs skiljer sig resultatet i ett avseende i jämförelse med resultaten från 

Diagram 4.4. I undersökningarna där utexamingeringsår korsas med kunskap och intresse 

anser sig lärare som tagit examen före 2011 i båda fallen mer kunniga samt intresserade av 

både Sveriges och EU:s politiska system. I diagram 4.4 syns ett annorlunda mönster, här visar 

sig fortfarande lärare som tagit examen innan 2011 mer nöjda i sin undervisning i EU:s 

politiska system. Däremot överensstämmer inte resultatet hos lärare som tagit examen 2011 

eller senare då de är mer nöjda i sin undervisning beträffande Sveriges politiska system är 

lärare som tagit examen före år 2011. Att dessa resultat är baserade på en låg skala människor 

är viktigt att reflektera över i detta resultat då detta kan vara en stor del av anledningen att 

resultatet blir kontrainduktivt. Resultaten kan analyseras utifrån två aspekteer där den ena är 

erfarenhet och den andra är en överskattning av den egna förmågan.  

 Utifrån resultatet kan det hävas att lärare som tagit examen innan år 2011 anser sig ha en 

högre grad kunskap av anledningen att de jobbat i yrket en längre period och har därför mer 

erfarenhet i sin undervisning. Detta kan således jämföras med att lärare som inte varit 

utexaminerade lika länge istället besitter eller tror sig besitta en lägre kunskap och erfarenhet i 

sin undervisningsform. Avseende EU gav även intresse och nöjdhetsgrad ett liknande utfall i 

resultatet, alltså hade lärare som examinerats innan år 2011 skattat intresse och nöjdhetsgrad 

högre än de nyexaminerade lärarna. Däremot har lärare som tog examen från år 2011 och 

framåt skattat sin nöjdhetsgrad högre än den andra gruppen avseende undervisningen i 

Sveriges politiska system. Utöver slumpen kan avvikelsen förklaras av att lärare som är 

utexaminerade efter år 2011 i enkätsvaret jämfört sin nöjdhetsgrad mellan Sverige och EU 

och anser sig mer nöjda i sin Sverigeundervisning. 

 Om övriga resultat även tolkas utifrån en överskattning av den egna förmågan kan det 

vara anledning att tro att nyexaminerade lärare är mer kritiska i sin egna kunskap. Därigenom 

blir nyare lärare mer kritiska till hur utfallet av undervisningen blivit. Motsatsen kan antas 

förekomma hos mer erfarna lärare som istället kan överskatta sin egen förmåga med ett högre 

självförtroende i sin undervisning. Det som motsäger detta är att lärare trots att de i snitt anser 

sig ha en lägre kunskap än lärare som tagit examen innan 2011 är mer nöjda med sin 

undervisning i Sveriges politiska system. Viktigt att reflerkera över här är att snittet för lärare 

som tagit examen innan år 2011 har ett snitt på 7,9 på skalan medan lärare som tagit examen 

från 2011 och framåt har 8,4 i snitt. Detta presenterar i egentlig mening ingen större skillnad 

mellan de två grupperna i nöjdhetsgrad.  
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 Sammantaget, i relation till samtliga utfall för korsdiagramen behöver det specifika snittet 

för nöjdhetsgrad och svensk undervisning inte säga mer än att lärare som tagit examen från år 

2011 och framåt, i relation till sin undervisning i EU känner sig klart mer nöjd i sin 

undervisning för Sveriges poltiska system.  

5. Slutsatser och diskussion 

Inledningsvis i denna studie ställs två frågor enligt följande: Hur skiljer sig presentationen av 

EU:s politiska system kontra Sveriges politiska system i läromedel för kursen 

samhällskunskap 1 i gymnasieskolan avseende utrymme och innehåll? Samt: Hur uppskattar 

lärare sin kompetens och sina förutsättningar att generera kunskap till eleverna i EU:s 

respektive Sveriges politiska system? För att besvara dessa frågor har två tillvägagångssätt 

genomförts där den ena ämnat besvara läromedlens roll i undervisningen och den andra 

lärarens roll. Almgren (2006) hävdar att politisk kunskap är väsentlig för att kunna bli en 

demokratisk medborgare. Hon nämner även att skolan och samhällsvetenskapliga ämnet är ett 

viktigt avstamp för att senare i livet kunna ta informerade beslut.  

 Föreliggande läromedelsanalys presenterar en rad resultat där vissa mönster uppenbaras. 

När en undersökning rörande detaljrikedom genomfördes återfinns en tydlig prioritering och 

högre grad av information avseende Sverige än EU:s institutioner. I åtta fall av tolv är 

detaljrikedomen gällande EU:s institutioner påtagligt lägre än i den om Sverige. 

 En statlig utredning om EU framhåller att den svenska medborgarens okunskap 

beträffande EU ofta kan återspeglas i skolundervisningen. Efter två decenniers medlemskap i 

unionen är kunskapen om dess system fortfarande på en oacceptabelt låg nivå (SOU 2016:10). 

I utformandet av läromedel finns det en tydlig uppdelning där samtliga läromedel givit mer 

utrymme åt Sveriges än EU:s politiska system.  

 EU på hemmaplan hävdar att okunskapen kan förstås ur individens perspektiv då de ofta 

handlar om att medborgaren tycker att besluten fattas för långt ifrån en. Författarna i 

utredningen argumenterar dock emot detta förhållningssätt och menar att det är viktigt att 

presentera Sverige och EU som ett sammanlänkat system. Detta för oss in på analysen 

gällande sammanlänkningen av systemen i läromedlen. Studiens resultat påvisar att delvis 

sammanlänkat var den allra vanligaste formen i undersökningen rörande presentation. Sex av 

tolv läroböcker har ett delvis sammanlänkat system i litteraturen. En paradox är att det var 

omöjligt att skapa en kategori kallad sammanlänkat system då ingen lärobok med en tydlig 

sammanlänkning av EU och Sverige finns att tillgå. Kan vi då beskylla individen för att kunna 

för lite kunskap beträffande EU? Den statliga utredningen menar att det kan vi inte. Det är 



31 

 

läromedlen Englund (2006) omnämner som bör framhålla en korrekt och fullständig 

information avseende den kunskap en individ ska inneha för att kunna delta i det politiska 

samhället.  

 När analysdjup undersöks i läromedlen är graden av problematisering klart högre 

förekommande i EU:s avsnitt i samtliga läroböcker än delarna gällande Sverige. Nio av tolv 

läroböcker återfinns under kategorin ”högt analysdjup för EU, lågt för Sverige” vilket 

innebär att EU problematiseras med rubriker likt ”EU – hot eller möjlighet?”, samtidigt som 

Sverige lämnas icke ifrågasatt. Det kan ses naturligt att det politiska system som 

problematiseras i högre grad blir EU då unionen enligt gemene man anses som ett mer 

främmande politiskt system än Sveriges system, menar utredningen om EU (SOU 2016:10). 

 Fortsättningsvis hävdar de även att bristen på kunskap lett till tvivel och frustration mot 

EU som union, samt att en annan kunskapsgrund skulle kunna leda till ett mer positivt synsätt. 

I läromedlen för undersökningen problematiseras EU i högre utsträckning än Sverige, detta 

kan indirekt bilda en mer kritisk syn på EU som system. Att Sverige sedan har en avsaknad av 

analysdjup kan istället leda till att medborgaren blir okritisk till det egna systemet. Almgrens 

(2007) teori om att okunniga samhällsmedborgare lättare blir bedragna på sin makt kan här bli 

ett problem då populistiska krafter inom nationen lättare får möjlighet att utnyttja sin 

kunskapsställning för att manipulera folket. Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan, är 

den enda läroboken där en viss problematisering avseende Sveriges politiska system även 

inbjuds till med frågor likt ”Vilka har makten i Sverige idag? Är det fortfarande så att det 

finns en politisk och ekonomisk maktelit? I så fall, vilka tillhör den?” (Almgren et.al 

(2012:174). Problematiseringen av Sveriges och EU:s politiska system bör alltså egentligen 

vara jämnt fördelat för att skapa jämlika förutsättningar för kritiskt tänkande.  

 Utöver läromedel är läraren en viktig kunskapsförmedlare i undervisningen då det är hen 

som bestämmer i vilken grad läromedel används. Bergem (2000) hävdar även att det är på 

lärarens axlar ansvaret avseende tolkningen av läroplanen ligger. Enkätundersökningen har 

trots ett lågt deltagarantal visat tydliga tendenser i hur lärare som undervisar i 

Samhällskunskap 1 skattar sin egen kunskap, intresse och nöjdhetsgrad i liknande mönster 

avseende EU:s politiska system. I samtliga kategorier återfinns ett tydligt mönster i att 

respondenterna har högre kunskap om Sveriges än om EU:s politiska system, detsamma gäller 

även nöjdhetsgrad och intresse. Att lärare generellt skattar sin kunskap och sitt intresse lägre 

avseende EU:s politiska system skulle kunna förstås enligt Ekmans (2007) argumentation. 

Ekman hävdar att ett lägre självförtroende hos en individ genererar att ett område snarare 

bortprioriteras än att det åläggs i fokus för inlärning. Alltså om lärare inte känner att de har en 



32 

 

tillräcklig kunskap rörande EU:s politiska system genererar detta vidare ett lägre intresse, som 

i slutändan kan resultera i att de blir mindre nöjda med sin egen prestation i undervisningen. 

 För att kunna få en nyanserad bild av hur en lärare som arbetat utifrån flera läroplaner 

eller enbart den senaste genomfördes en uppdelning. Detta för att kunna analysera erfarenhet 

eller överskattning av egen kunskap. Grupperna är således uppdelade i två där den ena 

gruppen representerar lärare som tagit examen innan år 2011 och den andra lärare som tagit 

examen från år 2011. Här anser sig de nyare lärarna mindre nöjda, mindre intresserade och 

bedömer sig inneha lägre kunskap än de tidigare utexaminerade lärarna beträffande EU:s 

politiska system. Lärare med en längre erfarenhet anser sig själv besitta en högre kunskap 

gällande EU. Om detta faktiskt är fallet eller om de överskattar sin egen kunskap avseende 

EU kan studien inte avgöra. Däremot kvarstår dilemmat att den statliga utredningen anser att 

skolan presenterar en oacceptabelt låg nivå av kunskap gällande EU (SOU 2016:10). 

 I läromedelsanalysen behandlas tre områden: omfång, detaljrikedom och analysdjup. Att 

Sverige får mer utrymme i sidantal kan anses rimligt då en svensk medborgare naturligt bör få 

mer fakta rörande det politiska system som ligger närmast individen själv. Det är däremot inte 

försvarbart att detaljrikedom och analysdjup skiljer sig så pass mycket mellan Sveriges och 

EU:s system. Att EU:s institutioner beskrivs klart mer översiktligt än Sveriges institutioner, 

samtidigt ifrågasätts även EU i högre grad vilket indikerar att vi i dagsläget lär oss annorlunda 

rörande de olika systemen. I detta fall mindre informativ och mer kritisk kunskap om EU:s än 

Sveriges politiska system. Detta skulle kunna bidra till Almgrens farhåga om att ett samhälle 

med politiskt okunniga kan riskera framkalla ett ”experternas tyranni” (Almgren 2006).  

 Läraren bestämmer både innehåll i undervisningen utifrån Lgy 11 och med stöd av rektor, 

användning av läromedel i undervisningen. Studien påvisar dock att lärare besitter lägre 

intresse och kunskap rörande EU jämfört med om det svenska politiska systemet. Att en lärare 

har ett lägre intresse av EU behöver nödvändigtvis inte vara ett problem. Däremot är en lägre 

kunskap problematisk, synnerligen när läromedlen verkar upprätthålla samma 

kunskapsprioritering. Om lärare med lägre kunskap i EU söker stöd i läromedlet blir det 

utifrån detaljrikedom och analysdjup svårare att tillgå omfattande kunskap rörande detta i 

många läroböcker. Okunniga lärare och bristfälliga läroböcker vidmakthåller en bristfällig 

kunskap rörande EU:s politiska system. 

 Analysen belyser relevansen av det kompetenta medborgarskapet och att skolan är en 

viktig kunskapsförmedlare i denna process. Varför bör vi då vara oroliga för en bristfällig 

kompetens om EU? På individnivå bildas en skillnad i kompetens vilken Almgren (2006) 

anser är en fara då individen har rätt till möjligheten att realisera sin kunskap i samhället som 
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politisk medborgare. Utan en fullständig och rättvis kunskap i det politiska systemet berövas 

annars den demokratiska medborgaren på denna rättighet. Vidare, i linje med Holmberg och 

Oskarsson (2006) kommer en person som är mindre kunnig och mindre intresserad av EU, i 

lägre grad prioritera unionen, vilket i längden skadar det politiska samhället. Med sämre 

kunskap får medborgaren en sämre insyn i politiken, vilket naturligt genererar ett fortsatt lågt 

engagemang och valdeltagande i Europaparlamentsvalen. Sammanfattningsvis bör en 

förändring i skolans kunskapsförmedling ligga som hög prioritering för att EU ska ses som en 

viktig del av Sveriges politiska landskap. 
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Bilaga 1 

Undervisning om Sveriges och EU:s politiska system 

Detta är en anonym enkätundersökning som rör undervisning i Sveriges och EU:s politiska 

system. Tack på förhand för att du deltar!  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

Antal år: __________________  

 

2. Vilket år utexaminerades du? 

År: __________________ 

 

3. Ange samtliga kurser du undervisar i detta läsår?  

 Samhällskunskap 1a1 

 Samhällskunskap 1b 

 Samhällskunskap 2  

 Samhällskunskap 3 

 

4. Hur många samhällskunskapslärare inklusive dig, arbetar på din skola?  

Antal: __________________ 

 

5. Har du utöver din lärarutbildning genomgått fortbildning i området EU:s politiska 

system? 

 Ja 

 Nej  

 

Om ja, i vilken omfattning? (svara exempelvis vem som bidragit till denna fortbildning samt 

hur lång den var) 

__________________ 

 

6. Hur många procent av undervisningen i samhällskunskap på ett år går till  

a) Sveriges politiska system ______________% 

b) EU:s politiska system ______________% 
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För att få en tydligare bild av dig som lärare och dina möjligheter till undervisning i Sveriges 

och EU:s politiska system kommer här en rad frågor kring material och stöd i 

undervisningen. 

 

7. Vilken lärobok används i er undervisning? Om ingen, skriv då ”ingen” 

_____________________________________________________ 

 

 

8. Vilka övriga läromedel används i er undervisning? Internetkällor etc. 

______________________________________________________ 

 

 

9. Gradera i vilken utsträckning du får stöd av läroboken i din allmänna 

samhällskunskapsundervisning.  

På en skala mellan 1-10 där 1 är väldigt lågt stöd och 10 är väldigt högt stöd 

Om ingen lärobok används, skriv då en 1:a 

 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

 

10. Gradera i vilken utsträckning du får stöd av övrigt läromedel i din allmänna 

samhällskunskapsundervisning.  

På en skala mellan 1-10 där 1 är väldigt lågt stöd och 10 är väldigt högt stöd  

Om inget övrigt material används, skriv då en 1:a 

 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

 

11. Bedöm i vilken grad läroboken ger dig stöd för att undervisa i: 

På en skala mellan 1-10 där 1 är väldigt lågt stöd och 10 är väldigt högt stöd 

 

a) Sveriges politiska system 
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1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) EU:s politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

 

12. I vilken utsträckning får du stöd i din undervisning om vi bortser från läromedel? 

Bedöm på en skala mellan 1-10, där 1 är mycket lågt stöd och 10 är mycket högt stöd 

 

a) Egen kunskapsinhämtning 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) Kollegor 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

c) Läroplanen 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

d) Skolledningen 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

 

Nu får du besvara ett antal frågor gällande din uppfattning kring din egen undervisning och 

intresse för Sveriges och EU:s politiska system. 

 

13. Hur högt skulle du gradera ditt intresse för: 

På en skala mellan 1-10 där 1 är väldigt lågt intresse och 10 är väldigt högt intresse 

 

a) Sveriges politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) EU:s politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 
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14. Hur viktigt anser du att respektive område är i undervisningen: 

På en skala mellan 1-10 där 1 mindre viktigt och 10 är i högsta grad viktigt 

 

a) Sveriges politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) EU:s politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

15. Hur upplever du din egna kunskap om: 

På en skala mellan 1-10 där 1 mindre viktigt och 10 är i högsta grad viktigt 

 

a) Sveriges politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) EU:s politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

 

16. Hur nöjd är du med din egen insats i undervisningen kring:  

På en skala mellan 1-10 där 1 mindre viktigt och 10 är i högsta grad viktigt 

 

a) Sveriges politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

b) EU:s politiska system 

1       2       3       4      5      6      7      8      9      10 

 

17. Finns det något mer du vill addera relaterat till enkätens ämnesinnehåll? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tack så mycket för din medverkan! 

 

 

 


